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บนิตรงจากเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ

เจท็สตารแ์ปซฟิกิ 

อาหารครบทกุมือ้   

เทีย่วเตม็อิม่ 3 เมอืง ดานงั เว ้ฮอยอนั 

พกัฮอยอนั 1 คนื เว ้1 คนื   

กรุป๊เลก็แค ่20 ทา่น/กรุป๊ 

 

13 – 16 ตลุาคม 2560 / 20 – 23 ตลุาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสัมผสัอากาศหนาวทีป่ระเทศเวยีดนาม  

วนัที่เดินทาง 
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โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เดือนทางเดือน ตุลาคม 2560 

 

16.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม ่อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน
เจ็ทสตาร์แปซิฟิก โดยมเีจ้าหน้าท่ีของรูบี ้ทราเวลคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

18.00 น. ออกเดินทางจากเชียงใหม ่โดยสายการบินเจท็สตาร์แปซฟิิก เท่ียวบินท่ี BL430 

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินดองฮอย เมืองกวางบินห์ ประเทศเวียดนาม  หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง
แล้ว ไกด์ท้องถ่ิน น าท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ท่ีเมืองกวางบินห์  
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าพกัท่ีโรงแรม  
Tan Binh Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  
Saigon Quang Binh Hotel หรือ Muong Thanh Quang Binh หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัจากรบัประทานอาหารเช้าแล้ว น าท่านเดินทางสูเ่มืองฮอยอัน ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ า้ทโูบน ใกล้
ชายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูย์กลางส าคญัของการ
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก และฮอยอนัในปัจจบุนัสงบเงียบ มีสภาพ
บ้านเรือนท่ีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตแูกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ทนุท าโครงการบรูณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของ
สถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่ (ใชเ้วลาในการเดินทางจาก กวางบิงห์ สู่ ฮอยอนั ประมาณ 5 – 6 ชัว่โมง
เนื่องจาก ประเทศเวียดนามก าหนดอตัราความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชัว่โมง และแวะพกักลางทาง) 
ระหวา่งการเดนิทางแวะชมชายหาดดานัง 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (Sea Food) ณ ภตัตาคาร ท่ีเมืองดานงั 

 

วันแรก เชียงใหม่ – กวางบินห์ (-/-/D) 

วันที่สอง กวางบินห์ – ดานัง – ภเูขาหนิอ่อน – หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน – ฮอยอัน (B/L/D) 
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 ระหวา่งทาง น าท่านเดนิทางผา่นชม ภูเขาหนิอ่อน อยู่ทางทิศใต้ของเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม
ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5  ลกู ชาวเวียดนามจึงเรียกภเูขาหินออ่นนีอี้กช่ือวา่ ภเูขาแห่งธาตทุัง้
ห้า  อดีตภเูขาเหลา่นีเ้คยเป็นกลุม่ของเกาะนอกชายฝ่ัง 5 เกาะ  แตเ่น่ืองมาจากการตกตะกอนปีแล้ว
ปีเลา่ท าให้กลายเป็นสว่นหนึ่งของแผน่ดนิใหญ่เวียดนาม ภายในภเูขามีแทน่บชูาของพระพทุธเจ้า  
พระโพธิสตัว์ และเทพเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามความเช่ือของชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยูใ่นแถบนัน้ และน าท่าน
ชม หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน ซึ่งเป็นหมูบ้่านแหง่หนึง่อยู่ในตวัเมืองดานงัท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่
โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินออ่น หินหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรือซือ้งานแกะสลกั
เหลา่นีเ้พ่ือเอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบ้าน 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่วัเมืองโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น 
เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขยีวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง
สี่เหลี่ยมจตัรุัส ซึง่สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน บ้านประจ าตระกลูท่ีสร้างขึน้
เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟกุเกีย้นท่ีมีแซเ่ดียวกนั น าท่าน
เดินทางสู ่บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านตดิถนนสายหนึง่ หลงับ้านไปจรดถนนอีก
สายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต 
ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลาดเปิดโลง่เห็น
ท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้
อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึ ร้านค้าขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ย่ิงเดินชม
เมืองก็จะรู้สกึวา่เมืองนีม้เีสนห์่มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีน
และญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนรุักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน   วดัวาอาราม 
เจดย์ี ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกลู และร้านค้าตา่งๆ 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร อิสระท่านเท่ียวชมเมอืงฮอยอนัตามอธัยาศยั 

 หลงัจากนัน้น าท่านเข้าพกัท่ีโรงแรม  
Lantern Hotel หรือ Van Loi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
Royal Riverside Hoian Hotel หรือ Green Heaven Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัจากนัน้ท่านเดินทางสูเ่มืองดานงั น าท่านเย่ียมชม วดัหลินอึ๋ง นมสัการเจ้าแมก่วนอิมหลินอึง๋
แกะสลกัด้วยหินออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูท่ีสดุในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและ
ด้านหลงัชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปัก
รักษา หลินอึง๋มีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระ
อรหนัต์ 18 องค์เป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมเีอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนษุย์ซึ่ง
แฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลกึซึง้ จากนัน้น าท่านชมวิวท่ี จุดชมววิบนภูเขาลิง ท่ีจะมองเห็นคาบสมทุร
ได้อย่างชดัเจน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัแล้ว น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเว้ ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศ
เวียดนาม อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศเ์หวียน เมืองเว้ดงึดดู
นกัท่องเท่ียวเพราะมีแหลง่ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และยงัมีความงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแม่
น า้หอมด้วย (ใชเ้วลาในการเดินทางจากดานงั สู่ เว ้ประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านแวะชมหมูบ้่าน
ชาวประมง Lang Co Fishing Village หลงัจากเดินทางถงึเมืองเว้ น าท่านสู ่วัดเทียนมู่ ภายในมี
เจดย์ีทรงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถึงชาติภพตา่งๆ ของพระพทุธเจ้า มีรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์
คอยปกป้องเจดย์ีแห่งนี ้ภายในเจดย์ีมีพระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพทุธอีกสาม
องค์อยู่ในตู้กระจก น าท่านชม พระราชวังหลวงของจักรพรรดิ  (Dai  Noi)  ตัง้อยู่ใจกลางเมือง 

วันที่สาม ฮอยอัน – ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – จุดชมวิวบนภเูขาลิง – เว้ – วัดเทยีนมู่ – พระราชวัง

หลวง - ล่องเรือมังกรชมแม่น า้หอม  (B/L/D) 
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มรดกตกทอดอนัย่ิงใหญ่และสวยงามของราชวงศเ์หวียน  ถือเป็นพระราชวงัต้องห้าม ท่ีห้าม
บคุคลภายนอกเข้าโดยเดด็ขาด สร้างตามความเช่ือแบบจีน ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระราชวงักู้กงหรือ
พระราชวงัต้องห้ามท่ีย่ิงใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนกัตา่งๆรวมถึง
ก าแพงรอบพระราชวงัทัง้หมด  ได้น าอิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยทางเรือ พระราชวงัแห่งนีไ้ด้รับ
การออกแบบให้มกี าแพงล้อมรอบถึง 3 ชัน้ ซึ่งค าในภาษาองักฤษใช้
วา่  Imperial  Citadel  Hue  ป้อมปราการกษัตริย์  หรือ อาณาจกัรของกษัตริย์ภายในป้อมปราการ 

 ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 หลงัอาหารเยน็น าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น า้หอม แหลง่ก าเนิดของแมน่ า้หอมมาจากบริเวณต้น
น า้ท่ีอดุมไปด้วยดอกไม้ป่าท่ีสง่กลิน่หอม เป็นแมน่ า้สายสัน้ๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรี
พืน้บ้าน และนกัร้องชาวเวียดนามท่ีจะมาขบักลอ่มบทเพลงให้ท่านได้สนกุสนาน 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าพกัท่ีโรงแรม  
Duy Tan Hotel หรือ Thanh Linc Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว  
Huong Giang Hotel หรือ Mondial Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสูส่นามบินดองฮอย เมืองกวางบินห์ (ใชเ้วลาในการเดินทางจากเมืองเว ้สู่กวางบินห์ 
ประมาณ 3 ชัว่โมง)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินดองฮอย ท าการเช็คอินเพ่ือเดินทางกลบัเชียงใหม ่

14.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินดองฮอย  โดยสายการบินเจท็สตาร์แปซฟิิก เท่ียวบินท่ี BL431 

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม ่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************************************************* 

วันที่ส่ี  เว้ – กวางบินห์ – เชียงใหม่  (B/L/D) 
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อัตราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง โรงแรม ราคา/ ท่าน 

 

13 – 16 ตุลาคม 2560 
20 – 23 ตุลาคม 2560 

ระดบั 3 ดาว ผู้ใหญ่ 12,888 บาท 
พกัเดีย่วช าระเพ่ิม 2,500 บาท 

ระดบั 4 ดาว ผู้ใหญ่ 13,888 บาท 

พกัเดีย่วช าระเพ่ิม 2,500 บาท 

**ทวัร์นี้ไม่มีราคาเด็ก เด็กช าระเท่ากบัผูใ้หญ่** 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม ่– กวางบินห์ เวียดนาม) 

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  

 3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

 4. ไกด์ท้องถ่ิน อ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง  

 5. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ตอ่ท่าน 

3. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ 
ซกัรีดคา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

 4. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 5. คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 

2. ท าการจองทวัร์และช าระคา่มดัจ าก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 – 20 วนั  

3. การช าระคา่บริการ 

3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

4. การยกเลิกและคนืคา่ทวัร์ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนัทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าท่านละ5,000 บาท 

   4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทัง้หมด  

   4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใช้จ่าย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4.5 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่ี
การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

   4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ท่ีระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

   4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เดนิทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึน้ไป 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 
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4. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

5. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงิน
ได้ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 


