
 

 

 
 
 

รายละเอยีดการเดินทาง   13 – 16 เมษายน 
20 – 23 มิถุนายน 
09 – 12 สิงหาคม 

วันแรก  เชียงใหม่ – นครดานัง – เมืองเว้

06.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่
1 – 2 สายการบินไทยแอร์เอเชีย

08.00 น.  เหิรฟ้าสู่นครดานงั โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
10.00 น.  เดินทางถึงสนามบินดานงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรแลว้ 

นาํทุกท่านเขา้สู่ตวัเมืองดานงั
เที,ยง  รับประทานอาหารเที,ยง (มื/อที,

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2562  (สงกรานต์)  /   17 – 20 พฤษภาคม 2562  (วันวิสาขาบูชา
มิถุนายน 2562    /  13  - 16 กรกฎาคม 2562  (วันอาสาบูชา)
สิงหาคม 2562 (วนัแม่แห่งชาต)ิ / 11 – 14 ตุลาคม 2562 

เมืองเว้ – พระเจดย์ีเทยีนหมู่ – ตลาดดองบา - ลงเรือจักรพรรดล่ิองแม่นํ/าหอม

สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 
ไทยแอร์เอเชีย เจา้หนา้ที1ของทางบริษทัฯ อาํนวยความสะดวกเรื1องการเช็คอินและโหลดสมัภาระ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที1ยวบิน FD906 
เดินทางถึงสนามบินดานงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศลุกากรแลว้  
นาํทุกท่านเขา้สู่ตวัเมืองดานงั 

มื/อที,1) ณ ภตัตาคาร 

วันวิสาขาบูชา) 
) 

ลงเรือจักรพรรดล่ิองแม่นํ/าหอม 

ประตูหมายเลข 9 - 10 เคา้เตอร์หมายเลข 
ษทัฯ อาํนวยความสะดวกเรื1องการเช็คอินและโหลดสมัภาระ 



 

 

 
บ่าย  หลงัจากนั9น เดินทางไปเมืองเว้  

โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน 
เป็นวดัที1ตั9งอยูฝั่1งซา้ยของริมแม่นํ9าหอม
ทรงเก๋ง 8 เหลี1ยม สูงลดหลั1นกนั 
นาํท่าน ช้อปปิ/ งตลาดตองบา
กระเป๋าเดินทาง ของฝากที1ใชใ้นครัวเรือนอาหารแหง้ ของที1ระลึกมากมาย

คํ,า  รับประทานอาหารคํ,า (มื/อที,2
จากนั9นนาํท่าน ลงเรือ จักรพรรดล่ิองแม่นํ/าหอม
เวข้บักลอ่มดว้ยเสียงเพลงพื9นบา้นจากสาวชาวเวที้1ดั1งเช่นที1เคยเล่นเพลงถวายจกัรพรรดิเมื1อครั9 งอดีต
เช็คอินเข้าโรงแรม Huong Giang Hotel & Resort (4

วันที,สอง พระราชวังเว้ – หาดลังโก – นครดานัง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื/อที,

นาํคณะชม พระราชวังเว้ ที1เก่าแก่และสวยงาม ตวัพระราชวงัถกูสร้างขึ9นตามแบบแผนความเชื1อแบบจีนซึ1งไดรั้บอิทธิพลจาก
การอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพนัปี ตวัอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที1เหลือรอดมาจากการต่อสูก้นัครั9 ง
สาํคญัระหวา่งเวยีดนามทั9งสองฝ่ายในสงครามเวยีดนามปี ค
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ นครดานัง 
ระหวา่งการเดินทาง นาํคณะแวะชมววิทศั ณ 

  เดินทางถึง นครดานัง นาํท่านชมฝีมือ
เที,ยง  รับทานอาหารเที,ยง (มื/อที,4) 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน
และไดรั้บการขึ9นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เวยีดนามไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์
การก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี1ปุ่นเมื1อ 
ท่านตอ้งมาถา่ยภาพเป็นที1ระลึก นาํท่านเดินทางสู่
บา้นไปจรดถนนอีกสายหนึ1ง
ดา้นหนา้จะทาํเป็นร้านบติูก ดา้นหลงัเป็นที1เก็บ
เชื1อมตอ่ส่วนที1พกัอาศยัหลายส่วน

เมืองเว้  (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ชม) 
 ยาว 6.3 ก  .ม   เป็นอุโมงคที์1ยาวที1สุดในแถบอินโดจีน ถึงเมืองเว ้

เป็นวดัที1ตั9งอยูฝั่1งซา้ยของริมแม่นํ9 าหอมสร้างขึ9นใน ค.ศ.1601 ในสมยัขนุนางเหวียนฮวาง
เหลี1ยม สูงลดหลั1นกนั 7 ชั9น แตล่ะชั9นเป็นตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้

ช้อปปิ/ งตลาดตองบาตลาดสินคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้ที1อยู่ติดกบั แม่นํ9 าหอม ภายในมีสินคา้มากมาย เช่น
กระเป๋าเดินทาง ของฝากที1ใชใ้นครัวเรือนอาหารแหง้ ของที1ระลึกมากมาย 

2) ณ ภตัตาคาร  
ลงเรือ จักรพรรดิล่องแม่นํ/าหอม ร่วมสมัผสับรรยากาศชาววงัสมยัเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมือง

งพื9นบา้นจากสาวชาวเวที้1ดั1งเช่นที1เคยเล่นเพลงถวายจกัรพรรดิเมื1อครั9 งอดีต
Huong Giang Hotel & Resort (4 ดาว) หรือเทยีบเท่า (เว้) 

นครดานัง – หมู่บ้านนอนเนือก – เมืองฮอยอัน - เรือกระด้ง 
มื/อที,3)  ณ โรงแรม 

ที1เก่าแก่และสวยงาม ตวัพระราชวงัถูกสร้างขึ9นตามแบบแผนความเชื1อแบบจีนซึ1งไดรั้บอิทธิพลจาก
การอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพนัปี ตวัอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที1เหลือรอดมาจากการต่อสูก้นัครั9 ง

างเวียดนามทั9งสองฝ่ายในสงครามเวยีดนามปี ค .ศ . 1968 ที1เรียกวา่กนัวา่ “สงครามตรุษญวณ
นครดานัง (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม)  

ระหวา่งการเดินทาง นาํคณะแวะชมววิทศั ณ หาดลังโก ซึ1งเป็นหาดทะเลที1สวยที1สุดของเวยีดนาม

ท่านชมฝีมือแกะสลักหินอ่อน ณ หมู่บ้านนอนเนือก 
  ณ ภตัตาคาร 

เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเลก็ตั9งอยูริ่มฝั1งแมน่ํ9าทูโบนถกูแบ่งออกเป็นสองฝั1งโดยมีคลองคั1นกลาง 
ไดรั้บการขึ9นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื1องจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวนัตกกบัทอ้งถิ1น

เวยีดนามไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์และลงตวั จากนั9นนาํทา่นสู่ สะพานญี,ปุ่ น สญัลกัษณ์อยา่งหนึ1งของเมืองฮอยอนัไดรั้บ
การก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี1ปุ่ นเมื1อ 400 กวา่ปีที1แลว้ สะพานนี9สวยทั9งกลางวนักลางคืน และเป็นอีกหนึ1งสถานที1
ท่านตอ้งมาถา่ยภาพเป็นที1ระลึก นาํท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที, 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ1
บา้นไปจรดถนนอีกสายหนึ1งเป็นสถาปัตยกรรมที1สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนัสร้างดว้ยไม้
ดา้นหนา้จะทาํเป็นร้านบติูก ดา้นหลงัเป็นที1เก็บสินคา้ ภายในเป็นที1อยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียง
เชื1อมตอ่ส่วนที1พกัอาศยัหลายส่วน   

ถึงเมืองเว ้นาํคณะไหว ้พระเจดีย์เทียนหมู่ 
ในสมยัขนุนางเหวียนฮวางจุดเด่นที1สุดของวดัแห่งนี9 คือ เจดีย์

ชั9น แตล่ะชั9นเป็นตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ 
ตลาดสินคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้ที1อยู่ติดกบั แม่นํ9 าหอม ภายในมีสินคา้มากมาย เช่น เสื9อผา้ 

ร่วมสมัผสับรรยากาศชาววงัสมยัเก่า ชมสีสันและชีวติยามราตรีของชาวเมือง
งพื9นบา้นจากสาวชาวเวที้1ดั1งเช่นที1เคยเล่นเพลงถวายจกัรพรรดิเมื1อครั9 งอดีต 

 

ที1เก่าแก่และสวยงาม ตวัพระราชวงัถกูสร้างขึ9นตามแบบแผนความเชื1อแบบจีนซึ1งไดรั้บอิทธิพลจาก
การอยูภ่ายใตก้ารปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพนัปี ตวัอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที1เหลือรอดมาจากการต่อสูก้นัครั9ง

สงครามตรุษญวณ”    

ซึ1งเป็นหาดทะเลที1สวยที1สุดของเวยีดนาม 

 

เป็นเมืองขนาดเลก็ตั9งอยูริ่มฝั1งแมน่ํ9าทูโบนถกูแบ่งออกเป็นสองฝั1งโดยมีคลองคั1นกลาง 
มผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวนัตกกบัทอ้งถิ1น

สัญลกัษณ์อยา่งหนึ1งของเมืองฮอยอนัไดรั้บ
กวา่ปีที1แลว้ สะพานนี9สวยทั9งกลางวนักลางคืน และเป็นอีกหนึ1งสถานที1ที1ทุก

ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ1ง หลงั
สร้างดว้ยไม ้2 ชั9น ดว้ยความประณีต 

สินคา้ ภายในเป็นที1อยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียง



 

 

 
จากนั9นอิสระใหท่้านเดินชมเมืองซื9อของที1ระลึก
ลกัษณะเฉพาะรวมไปถึงไดรั้
บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกลู และร้านคา้ต่างๆ
นาํท่าน นั,งเรือกระด้ง ที1หมู่บา้นกัLมทาน หมู่บา้นเลก็ๆ ในเมืองฮอยอนัตั9งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นํ9า ในอดีตช่วงสงครามที1
เป็นที1พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที1นี1คืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 
ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื9นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํที1พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

คํ,า  รับประทานอาหารเย็น (มื/อที, 
ท่านเข้าสู่โรงแรมที,พัก Adina Hotel (3 

วันที,สาม  ดานัง – บานาฮิลล์ – สะพานมังกร

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (มื/อที,
 นาํคณะขึ9น กระเช้า ชมวิวบานาฮิลล์
พระพทุธศากะยะมนีุ และ หมู่บา้นฝรั1งเศสเก่าแก่ที1นี1
ฝรั1งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มขึ9นไปบนภูเขาสร้างที1พกัโรงแรมสิ1งอาํนวยความสะดวกต่างๆเพื1
เป็นสถานที1พกัผอ่นในระหวา่งการรบ นาํท่านขึ9นกระเชา้ที1ยาวที1สุดในโลกไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์
ความยาวถึง 5,042 เมตร นาํท่านแวะชม 
พบกบัจดุชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง
ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา โดยมี อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ที1แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี9 เอาไว ้สร้างความ
แตกต่างจากสะพานอื1นทั1วไปไดดี้เยี1ยม

 
เที,ยง  รับทานอาหารเที,ยง (มื/อที,7) 
บ่าย หลงัอาหารเชิญท่านเที1ยวตอ่ 

กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสร้างใหเ้ป็นเหมือนเทพนิยายที1สวยงาม ตั9งอยูท่่ามกลางหมอก 
ไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 
ครบครันอีกดว้ย  (รวมค่าเครื,องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี/ผึ/ง ที,ไม่รวมให้ในรายการ
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํคณะเที1ยวชม 
ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เชื1อมตอ่สองฟากฝั1งของแม่นํ9า
นาํท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึYง
ขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื1อเป็นการปกป้อง
ศกัดิP สิทธิPมากในการขอพรเรื1องสุขภาพ การทาํมาคา้ขาย แคลว้คลาด

จากนั9นอิสระใหท่้านเดินชมเมืองซื9อของที1ระลึกร้านคา้ขายของที1ระลึกก็จะตั9งอยูใ่นบา้นโบราณบา้นเก่าโบราณมี
รวมไปถึงไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญี1ปุ่นซึ1งไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี

บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกลู และร้านคา้ต่างๆ
ที1หมู่บา้นกัLมทาน หมู่บา้นเลก็ๆ ในเมืองฮอยอนัตั9งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นํ9า ในอดีตช่วงสงครามที1

เป็นที1พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที1นี1คืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 
ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื9นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํที1พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

มื/อที, 5) ณ ภตัตาคาร 
Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทยีบเท่า (ดานงั) 

สะพานมังกร – เจ้าแม่กวนอิมวดัลินห์อึYง – ช้อปปิ/ งตลาดฮาน - หาดหมีเคว

มื/อที,6) ณ โรงแรม 
ชมวิวบานาฮิลล์ สู่ยอดเขาบานาอากาศหนาว นาํท่านถ่ายภาพสวยๆบนยอดภูเขา ที1 สูง 

พระพทุธศากะยะมนีุ และ หมู่บา้นฝรั1งเศสเก่าแก่ที1นี1 บานาฮิลลเ์ป็นที1ตากอากาศที1ดีที1สุดในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัที1
ฝรั1งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มขึ9นไปบนภูเขาสร้างที1พกัโรงแรมสิ1งอาํนวยความสะดวกต่างๆเพื1
เป็นสถานที1พกัผอ่นในระหวา่งการรบ นาํท่านขึ9นกระเชา้ที1ยาวที1สุดในโลกไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์

นาํท่านแวะชม สวนดอกไม้สวนสวยสไตลฝ์รั1งเศส  ที1มีทั9งดอกไม ้ตน้ไม ้
สะพานทอง หรือ  Golden Bridgeมีความสูงจากระดบันํ9าทะเล 

ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา โดยมี อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ที1แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี9 เอาไว ้สร้างความ
แตกต่างจากสะพานอื1นทั1วไปไดดี้เยี1ยม 

 ณ ภัตตาคาร เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล์

เชิญท่านเที1ยวตอ่ บานาฮิลล์ อิสระเลน่สวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค
กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสร้างใหเ้ป็นเหมือนเทพนิยายที1สวยงาม ตั9งอยูท่่ามกลางหมอก 
ไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื1องเล่นต่างๆ ทั9งหวานเสียว และระทึกขวญั นอกจากนี9ยงัมีโซนอาหารอยา่ง

รวมค่าเครื,องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี/ผึ/ง ที,ไม่รวมให้ในรายการ
นาํคณะเที1ยวชม สะพานมังกร ไฟสญัลกัษณ์ความสาํเร็จแห่งใหม่ของเวยีดนาม ที1มีความยาว 

เลนส์ เชื1อมต่อสองฟากฝั1งของแม่นํ9าฮนั ประเทศเวยีดนาม 
เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึYง อยูบ่นเกาะเซินจร่า ทางเหนือของเมืองดานงั เป็นวดัใหญ่ที1สุดของที1นี1 รูปปั9 นปูน

ขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื1อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงที1ออกไปหาปลา
มากในการขอพรเรื1องสุขภาพ การทาํมาคา้ขาย แคลว้คลาดปลอดภยั และขอลูก กราบไหวเ้พื1

ที1ระลึกก็จะตั9งอยูใ่นบา้นโบราณบา้นเก่าโบราณมี
ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีผสมผสานกนัอยา่งน่าตื1นตาทั9ง

บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกลู และร้านคา้ต่างๆ 
ที1หมู่บา้นกัLมทาน หมู่บา้นเลก็ๆ ในเมืองฮอยอนัตั9งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นํ9า ในอดีตช่วงสงครามที1นี1

เป็นที1พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที1นี1คืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 
ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื9นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํที1พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

หาดหมีเคว – ดานัง 

บนยอดภูเขา ที1 สูง 1,487 เมตร  ชม
บานาฮิลลเ์ป็นที1ตากอากาศที1ดีที1สุดในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัที1

ฝรั1งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มขึ9นไปบนภูเขาสร้างที1พกัโรงแรมสิ1งอาํนวยความสะดวกต่างๆเพื1อใช้
เป็นสถานที1พกัผอ่นในระหวา่งการรบ นาํท่านขึ9นกระเชา้ที1ยาวที1สุดในโลกไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมี

สวนสวยสไตลฝ์รั1งเศส  ที1มีทั9งดอกไม ้ตน้ไม ้จากนั9นนาํท่านขึ9นสู่ยอดเขา
มีความสูงจากระดบันํ9าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร 

ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา โดยมี อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ที1แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี9 เอาไว ้สร้างความ

 
เมนูบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์ 

บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั9งในร่ม และ 
กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสร้างใหเ้ป็นเหมือนเทพนิยายที1สวยงาม ตั9งอยูท่า่มกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถํ9า

เครื1องเล่นต่างๆ ทั9งหวานเสียว และระทึกขวญั นอกจากนี9ยงัมีโซนอาหารอยา่ง
รวมค่าเครื,องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี/ผึ/ง ที,ไม่รวมให้ในรายการ) 

ไฟสญัลกัษณ์ความสาํเร็จแห่งใหม่ของเวยีดนาม ที1มีความยาว 666 เมตร 

า ทางเหนือของเมืองดานงั เป็นวดัใหญ่ที1สุดของที1นี1 รูปปั9 นปูน
คุม้ครองชาวประมงที1ออกไปหาปลา และ

และขอลูก กราบไหวเ้พื1อความเป็นศิริมงคล 



 

 

             

  
จากนั9นนาํท่าน ช้อปปิ/ งตลาดฮาน
เหลา้ บุหรี1 มีใหเ้ลือกสรรครบทุกสิ1ง
ซึ1งทอดตวัอยูบ่นชายฝั1งทะเล เป็นบริเวณที1ทหารอเมริกนัรู้จกักนัดี เพราะใชเ้ป็นสถานที1พกัผอ่นหยอ่นใจในสมยั
สงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโตค้ลื1นกลายเป็นกีฬาทางนํ9ายอดฮิตประจาํหาดนี9  ปัจจุบนัหาดนี9 ก็เตม็ไปดว้ย
โรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเลน่บนชายหาด รับลมทะเล ชมวถีิชีวติของชาวประมงที1มีจุดเด่นที1ใชเ้รือ
กระดง้ในการหาปลา 

คํ,า  รับประทานอาหารคํ,า (มื/อที,8
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที,พัก Adina Hotel (3 

วันที,สี,                       ดานัง – เชียงใหม่ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มื9อที1 
08.00 น หลงัจากส่งคณะที1สนามบินดานงั 
10.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่เชียงใหม่ โดยสายกา
12.25 น.  เดินทางกลับถึงเชียงใหมโ่ดยสวสัดีภาพและประทบัใจ
 

กาํหนดเดินทาง 

13 – 16 เมษายน 2562       (สงกรานต)์ 
17 – 20 พฤษภาคม 2562    (วนัวสิาขาบูชา) 
20 – 23 มิถนุายน 2562 
13  - 16 กรกฎาคม 2562    (วนัอาสาบูชา) 
09 – 12 สิงหาคม 2562       (วนัแม่แห่งชาติ) 
11 – 14 ตุลาคม 2562 

**อัตราค่าบริการสาํหรับคณะ 25 ท่านขึ�นไป ขอสวนสิ

หมายเหตุ  : รายการเดินทางอาจเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของ     ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

 

     
ช้อปปิ/ งตลาดฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสินคา้มากมาย อาหารพื9นเมืองเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม 

เหลา้ บุหรี1  มีใหเ้ลือกสรรครบทุกสิ1ง จากนั9นนาํท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว (My Khe Beach)
ซึ1งทอดตวัอยูบ่นชายฝั1งทะเล เป็นบริเวณที1ทหารอเมริกนัรู้จกักนัดี เพราะใชเ้ป็นสถานที1พกัผอ่นหยอ่นใจในสมยั

การเล่นกระดานโตค้ลื1นกลายเป็นกีฬาทางนํ9ายอดฮิตประจาํหาดนี9  ปัจจุบนัหาดนี9 ก็เตม็ไปดว้ย
โรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเลน่บนชายหาด รับลมทะเล ชมวถีิชีวติของชาวประมงที1มีจุดเด่นที1ใชเ้รือ

8) ณ ภตัตาคาร  
Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทยีบเท่า (ดานงั) 

มื9อที1 9) ณ โรงแรม  
ส่งคณะที1สนามบินดานงั  

เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที1ยวบินที1 FD907  
โดยสวสัดีภาพและประทบัใจ 

ผูใ้หญ่/เด็ก  
(พกัหอ้งคู)่ 

14,990.- 
14,990.- 
14,990.- 
14,990.- 
14,990.- 
14,990.- 

 
ท่านขึ�นไป ขอสวนสิทธ์ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคา กรณีลกูค้าไม่ครบตามจาํนวน

 

รายการเดินทางอาจเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ของ     ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

 
เป็นแหลง่รวบรวมสินคา้มากมาย อาหารพื9นเมืองเวยีดนาม ของฝากจากเวียดนาม 

My Khe Beach)หาดทรายสีขาวสวยงาม
ซึ1งทอดตวัอยูบ่นชายฝั1งทะเล เป็นบริเวณที1ทหารอเมริกนัรู้จกักนัดี เพราะใชเ้ป็นสถานที1พกัผอ่นหยอ่นใจในสมยั

การเล่นกระดานโตค้ลื1นกลายเป็นกีฬาทางนํ9ายอดฮิตประจาํหาดนี9  ปัจจุบนัหาดนี9 ก็เตม็ไปดว้ย
โรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเลน่บนชายหาด รับลมทะเล ชมวถีิชีวติของชาวประมงที1มีจุดเด่นที1ใชเ้รือ

พกัเดี1ยว จ่ายเพิ1ม 

3,000.- 
3,000.- 
3,000.- 
3,000.- 
3,000.- 
3,000.- 

ทธ์ที�จะเลื�อนการเดินทางหรือปรับราคา กรณีลกูค้าไม่ครบตามจาํนวน** 

รายการเดินทางอาจเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยจะคาํนึงถึงประโยชนข์อง     ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 



 

 

 
 

� คา่ตัVวเครื1องบิน ชั9นประหยดั ( Economy Class) 

� คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศนาํเที1ยวตามรายการ

� คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที1ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 

� คา่อาหารตามที1ระบุในรายการ  

� คา่เขา้ชมสถานที1ท่องเที1ยวตามรายการ

� นํ9าหนกักระเป๋าเดินทางที1สามารถโหลดไดท้า่นละ 

� คา่ประกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 

 

× ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื1องดื1มที1สั1งพเิศษ 

บินกาํหนดเกินกวา่ 20 ก.ก.  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั

ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

× ค่าภาษมีูลคา่เพิ1ม 7% และภาษีหกั ณ ที1จ่าย 

× ค่าธรรมเนียมนํ9ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที1สายก

× ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง ท่านละ 

× ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทย แลว้แตสิ่นนํ9าใจ

 

� กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 

สาํเนาพาสปอร์ตสาํหรับจองตัVวเครื1องบิน

� การชาํระคา่ทวัร์ส่วนที1เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่

เนื1องจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ่้ายในส่วนของคา่ที1พกัและตัVวเครื1องบินมิฉะนั9นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมั

 

อัตราค่าบริการรวม 

Economy Class) ที1ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ  

 

คา่รถโคช้ปรับอากาศนาํเที1ยวตามรายการ 

คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที1ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  

คา่เขา้ชมสถานที1ท่องเที1ยวตามรายการ 

นํ9าหนกักระเป๋าเดินทางที1สามารถโหลดไดท้า่นละ 20 กิโลกรัม 

ระกนัอบุติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื1องดื1มที1สั1งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที1สูญหายใน

และภาษีหกั ณ ที1จ่าย 3%  

ค่าธรรมเนียมนํ9ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที1สายการบินมีการปรับขึ9นราคา 

ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง ท่านละ 700 บาท ตลอดทั9งทริป 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทย แลว้แตสิ่นนํ9าใจ 

เงื,อนไขการจอง 

30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ

องตัVวเครื1องบิน 

การชาํระคา่ทวัร์ส่วนที1เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนกาํหนด

เนื1องจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ่้ายในส่วนของคา่ที1พกัและตัVวเครื1องบินมิฉะนั9นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมั

ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่นํ9าหนกัเกินจากทางสายการ

คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที1สูญหายใน

วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจาํ 10,000 บาท 

วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนกาํหนด

เนื1องจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ่้ายในส่วนของคา่ที1พกัและตัVวเครื1องบินมิฉะนั9นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 



 

 

 

� บริษทัขอสงวนสิทธิdในการเก็บค่าใช้จ่ายทั/งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที,บริษัทฯกําหนด

ไว้ (เนื1องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื1นที1เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระคา่เสียหายต่า

ของท่าน 

� กรณเีจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซึ้1งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํการเลื1อนการเดินทางของท่านไปยงั

คณะต่อไปแต่ทั9งนี9 ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายที1ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อคา่ธรรม

เนียมในการมดัจาํตัVวในกรณีที1ไม่สามารถเดินทางได

� กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมอืงได้ - เนื1องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที1ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิP

ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั/งหมด 

� กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิdในการหักค่าใช้

ค่าโรงแรม ฯลฯ 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

บริษทัขอสงวนสิทธิdในการเก็บค่าใช้จ่ายทั/งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที,บริษัทฯกําหนด

เนื1องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื1นที1เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระคา่เสียหายต่า

จนไม่สามารถเดินทางไดซึ้1งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํการเลื1อนการเดินทางของทา่นไปยงั

คณะต่อไปแต่ทั9งนี9 ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายที1ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อคา่ธรรม 

มารถเดินทางได 

เนื1องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที1ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิP

กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษทัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิdในการหักค่าใช้จ่ายที,เกดิขึ/นตามจริง อาทิเช่น ค่าตัYวเครื,องบิน 

 

บริษทัขอสงวนสิทธิdในการเก็บค่าใช้จ่ายทั/งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที,บริษัทฯกําหนด

เนื1องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื1นที1เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที1เกิดจากการยกเลิก

จนไม่สามารถเดินทางไดซึ้1งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํการเลื1อนการเดินทางของท่านไปยงั

เนื1องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที1ไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิP

จ่ายที,เกดิขึ/นตามจริง อาทิเช่น ค่าตัYวเครื,องบิน 


