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เดินทาง ธันวาคม 2562- มีนาคม 2563 

เริ่มต้นเพียง12,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบินดานัง) (PG947 : 11.00-12.40 ) – เมืองเว ้– วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือชมแม่
น้ําหอม – เมืองเว้   

วันที่ 2.  เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณ
ฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น – ศาลกวนอู – ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ผ่านชมสะพานมังกร – เมืองดานัง 

วันที่ 3. เมืองดานัง- บานาฮิลล์(เต็มวัน) – นั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง – เมืองดานัง 
วันที่ 4. เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 ) 

รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 
วัน 3 คืน (พักหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบินดานัง)(PG947 : 11.00-12.40) – เมืองเว้ – 
วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือชมแม่น้้าหอม – เมืองเว้  

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  เคาน์เตอร์ F โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอข้ึนเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน้้าด่ืมบริการ)               

11.00 น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืม) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่้า 
ที่พัก 

น้าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝ่ัง
ทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซ่ึงได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้า
โจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การ
ปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้
กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ําค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น้ําหอม
ด้วย โดยนําท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ลงทุน
ด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอด
ใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ 
(Bamboo Shop , Cake Shop อิสระช้อปป้ิง ระหว่างการเดินทาง)  
น้าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า 
มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อ่ิมเอิบกับพระ
พุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนาม
มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ 
อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย และ น้าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้้าหอม 
แหล่งกําเนิดมาจากบริเวณต้นน้ําที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ําสายสั้นๆ ระหว่างทางจะได้
พบเห็นหมู่บ้านชาวน้ําให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพ้ืนบ้านบนเรือ (ใช้เวลา
ล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mondial Hotel  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เมืองเว้ 

วันท่ี2 
เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน สุดคุ้มแถม
ฟรีพิเศษ”  ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – ผ่านชม
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  – ผ่านชม สะพานมังกร – เมืองดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
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 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่
ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตําหนักต่างๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้
นําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คําว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตําหนัก
ชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไป
เด็ดขาด หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวัง
ต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย คูน้ําขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวัง
แห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์
ที่ 13 จักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย ซ่ึงทรงสละอํานาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม 
เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี 
พิเศษ!! น้าท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่
รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

 
บ่าย “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 

Village ที่ หมู่บ้านก๊ัมทาน ซ่ึงหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ํา ในอดีตช่วง
สงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะ
ได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพ้ืนเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที่พาย
เรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซ้ึงตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น้ําทูโบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล 
และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ําตื้นเขิน เมืองท่าจึง
ไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มี
ประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพ่ือ
ปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ําค่า 
น้าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซ่ึงสร้าง เชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จ่ัวฟุ
กเกี๋ยน บ้านประจําตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุ
กเกี้ยนที่มีแซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลัง



  4 รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง)   [GQ1DAD-PG008] 

 

บ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วย
ความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็น
ท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู 
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซ้ือของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชม
เมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น 
ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชม
คม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ   ระหว่างทางขากลับสู่เมืองดานัง นําท่าน ผ่านชม ชมภูเขา
หินอ่อน (Marble Mountains) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเวียดนาม ซ่ึงเต็มไปด้วยถํ้าและ
อุโมงค์ต่าง ๆ ที่พระสงฆ์เคยใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสน 
นําท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว 

ค่้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang   (ระดับ 5 ดาว) หรือ

เทียบเท่า พัก 1 คืนใน เมืองดานัง 

วันท่ี3 เมืองดานัง – บานาฮิลล์(เต็มวัน) – นั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง – เมืองดานัง 
  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศน์
ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็น
ระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิว
ทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกของดานัง ซ่ึงการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบ
โดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมจึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น 
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กลางวัน 

บ่าย 
 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ 
จากนั้นน้าท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟชม
สวนดอกไม้ 150 บาท   พิพิธภัณฑ์ข้ีผ้ึง) ซ่ึงมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 
4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวน
สนุก   
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซ่ึงเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่พ่ึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1 ,400เมตร 
ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบ
จะทําให้รู้สึกราวกับว่ากําลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและ
ชมวิวทิศทัศน์ 

 
ค่้า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / Beer Plaza buffee (มีคูปองเบียร์แจกคนละ 1 ลิตร)  

ได้เวลาอันสมควร น้าท่านนั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง 
ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang   (ระดับ 5 ดาว) หรือ

เทียบเท่า พัก 1 คืนใน เมืองดานัง 

วันท่ี4 
 ดานัง – ตลาดฮาน – ดานัง(สนามบินดานัง) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 : 
13.40-15.20 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ต่อมา น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง  ตั้งอยู่ริมแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้าม
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อัตราค่าบริการ : รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 
4 วัน 3 คืน (พิเศษพักหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 

ท่าน 
ท่านละ 

ผู้ใหญ่พัก 3 
ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

วันที่ 29 ธ.ค. 62- 01 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 
วันที่ 19-22  ม.ค. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500.- 
วันที่ 16-19  ก.พ. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500.- 
วันที ่06-09  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 
วันที ่13-16  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 
วันที ่20-23  มี.ค. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 4,500.- 

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ทา่น/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สําคัญ*** 
 
***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 แม่น้ํา ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซ้ือ 
 

 
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) 
เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 
 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว 
2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วน
ของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับ
ท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 

กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  



  8 รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง)   [GQ1DAD-PG008] 

 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
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