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เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง 12,800.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันท่ี 1 : เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว ้- วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น า้หอม     
(FD906: 08.00-09.45) 

วันท่ี 2 : เมืองเว ้- พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล ์- กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN 
D’AMOUR - สะพานโกลเดน้บริดจ ์- พกับนบานาฮิลล ์

วนัท่ี 3 : นั่งกระเชา้ลงบานาฮิลล ์- เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บา้นกั๊มทาน - นั่งเรือ
กระดง้ - สะพานญ่ีปุ่ น - บา้นเลขท่ี 101 - เมืองโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - เมืองดานงั 

วนัท่ี 4 : เมืองดานงั - ดานงั (สนามบินดานงั) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)     (FD907: 10.15-12.00)    

เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม มนตรั์ก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮิลล)์ 4 วัน 3 คืน  
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วันท่ี 1 
เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดอง
บา - ล่องเรือแม่น ้าหอม     (FD906: 08.00-09.45) 

06.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 เคาน์เตอรส์ายการบิน แอร์เอเชีย โดย
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD906 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแล้วน าท่านรับสัมภาระ 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพื่อรบัประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองดว้ย

กษัตริย ์(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใชค้ าว่า Emperor หรือจกัรพรรดิ) กษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนทกุพระองค ์
ตัง้แต่องคท่ี์ 1 ถึงองคท่ี์ 13 จะประทบัอยู่ท่ีพระราชวังแห่งนี ้เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจ้ึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของ
กษัตริย์ และเป็นท่ีมาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ 
อ่าวหญ๋าย หรือชดุประจ าชาติของสตรีเวียดนาม  
น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วดัชื่อดงัของเมืองดานัง ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชั้น โดยแต่ละชัน้แทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 
นอกจากนัน้ยงัมีศิลาจารกึ ระฆงัส าริดขนาดใหญ่มีน า้หนกัถึง 2000 กิโลกรมั รวมถึงรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค ์คอย
ปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนีม้ีความส าคัญทางประวัติศาสตรแ์ละการเมืองเวียดนามด้วย
เช่นกนั เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้บัรถออสตินสีฟ้าไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์
ในปัจจบุนั เพื่อประทว้งการบงัคบัใหป้ระชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต ์และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวัน
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วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนีท่้านจะไดเ้ห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่
ภายในวดั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ชื่อดงัของเมืองเว ้รวบรวมสินคา้เวียดนาม
มากมายเกือบทกุชนิด เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋าเดินทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และของท่ีระลึกต่างๆ 
อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั 
น าท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือส าราญมงักรเสมือนเรือพระท่ีนั่งในอดีต ไปตามแม่น า้เฮืยงยางหรือแม่น า้หอม 
ใหท่้านไปชมวิวทิวทัศนข์องสองฝ่ังแม่น า้ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนท่ียังคงเอกลักษณรู์ป
แบบเดิมไว ้ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืน้เมืองสองฝ่ังแม่น า้ท่ีขดุทรายขายเป็นอาชีพหลัก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Thanh Lich Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า   พักเมืองเว้ 1 คืน 

วันท่ี 2 
เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวน
ดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ ์- พักบนบานาฮิลล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สรา้งตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 

เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการก่อสรา้ง ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มท่ียิ่งใหญ่
ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสรา้งพระต าหนักต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทัง้หมดได้
น าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระต าหนัก
ชัน้ในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรบัราชวงศเ์ท่านัน้ หา้มบุคคลท่ีไม่ใช่เครือญาติของกษัตริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด 
หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได ้คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนีว้่าพระราชวงัตอ้งหา้ม 
เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังตอ้งหา้มเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตัุรสั ลอ้มรอบดว้ย  คูน า้ขนาดใหญ่ทัง้ส่ีดา้น (คลา้ยกับพระราชวงัสวนจิตรลดา) พระราชวงัแห่งนีใ้ช้
เป็นท่ีประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนมาทกุพระองค ์ตัง้แต่จกัรพรรดิยาลอง องคท่ี์ 1 จนถึง องคท่ี์ 13 จกัร
กรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์งคส์ุดทา้ย ซึ่งทรงสละอ านาจใหก้ับรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เมื่อปี พ.ศ. 
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2488 (ซึ่งตรงกบัสมยัรชักาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
บ่าย 

 
 (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอ้ปปิ้งระหว่างการเดินทาง)  น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง 

บานาฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์
เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสรา้งบ้านพักและ
โรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทาง
ออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรฐับาลเวียดนามได้
กลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งนีอ้ีกครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ท่ี
มีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขา 
น าทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขีผึ้้ง และเคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนกุของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบ
มีใหท่้านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหท้กุท่านระทึกขวัญไป
กับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีรา้นช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซือ้ของท่ีระลึก
ภายในสวนสนกุอีกดว้ย    

 
หลังจากนั้นเดินเท่ียวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  
อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยักษ์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสูงจากระดับน า้ทะเล 1,400 เมตร 
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ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเด่นคือสะพานถกูทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยักษ์สองมือ ผูอ้อกแบบ
จะท าใหรู้สึ้กราวกบัว่าก าลังเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถข์องเทพ อิสระใหท่้านไดถ้่ายภาพและชม
วิวทิศทศัน ์

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (INTER BUFFET)  
ที่พัก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว 

พักบนบานาฮิลล ์1 คนื 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิด
เพิ่มท่านละ 300 บาท 

วันท่ี 3 
น่ังกระเช้าลงบานาฮิลล ์- เมืองดานัง - วัดหลินอ๋ึง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่
บ้านก๊ัมทาน - น่ังเรือกระด้ง - สะพานญ่ีปุ่ น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - 
ตลาดฮาน - เมืองดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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สมควรแก่เวลาน าท่าน น่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล ์ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตัง้อยู่ในโซนภาค
กลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห ์
ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ้ทิศตะวันตกและทิศใตติ้ดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศ
ตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภเูขาหินอ่อนสลบัซับซอ้น และยงัเป็น
เมืองท่าท่ีส าคัญเพราะในแถบนีม้ีหมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคัญ
อีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดว้ยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลักษณท่์าทาง
ท่ีถ่ายทอดอารมณท์ุกอย่างของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้้วยคติธรรมอย่างลึกซึง้ ต่อมา น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน 
ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น า้ ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริม
แม่น า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลึกใหเ้ลือกซือ้   
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหน่ึงในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ไดพ้บกับงานเกะสลกัท่ีลว้นปริษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมงานหัตศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีน
ใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ี
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ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิ่นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมี
เอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนรุกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย 

 
 “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 

Village) ท่ีหมู่บา้นกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพื ้นเมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่ น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลังคามุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจัตุรสั ซึ่งสรา้งเชื่ อมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเกี๋ยน บ้านประจ าตระกูลท่ีสรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝู เป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุ
กเกีย้นท่ีมีแซ่เดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสาย
หน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อ
ส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบา้น
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองนีม้ีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพล
จากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วัดวาอาราม 
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เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ    

 
ท่านผ่านชม สะพานมังกร ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณข์อง
การฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่อง
จราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีไดร้ับแรงบนัดาลใจ
จากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหน่ึงพนัปีมาแลว้ 
น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินคา้ท่ีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินคา้อีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสินคา้พืน้เมือง ท่านจะ
ไดส้ัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจบุันไดอ้ย่างแทจ้ริง อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ของฝากและถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (เมนู SEAFOOD LOBTSER) 
ที่พัก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักเมืองดานัง 1 คืน 

วันท่ี 4 
เมืองดานัง - ดานัง (สนามบินดานัง) – เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)  
(FD907: 10.15-12.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หมี่ขวางหรือขนมปังเวียดนาม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองดานัง เพื่อเดินทางสู่ เชียงใหม่ 

10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD907 
12.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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ราคาแนะน าเพียง : เชียงใหมบิ่นตรง เวียดนาม มนตรั์ก ดานัง เว้ ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮิลล)์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย      

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 

ท่านละ (บนบานาฮิลล)์ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

วนัที่ 03-06 เมษายน 2563 14,800 15,100 14,800 14,800 4,000 

วนัที่ 10-13 เมษายน 2563 14,800 15,100 14,800 14,800 4,500 

วนัที่ 11-14 เมษายน 2563 16,800 17,100 16,800 16,800 4,500 

วนัที่ 12-15 เมษายน 2563 18,800 19,100 18,800 18,800 4,500 

วนัที่ 07-10 พฤษภาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัที่ 14-17 พฤษภาคม 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัที่ 28-31 พฤษภาคม 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัที่ 11-14  มิถนุายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

วนัที่ 18-21  มิถนุายน 2563 12,800 13,100 12,800 12,800 3,500 

วนัที่ 25-28  มิถนุายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 3,500 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่ึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 
 

หมายเหต:ุ กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล ์ใชห้้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิม่ท่านละ 300 บาท 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่
สามารถคาดการณล่์วงหนา้ โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั*** 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรียมเอกสารส่ง

ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ย

ก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้ือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมัดจ า
ตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านได้ช าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวรห์รือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม
ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ 
วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
การบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
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4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ท่าน 


