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บนิตรงจากเชยีงใหม ่โดยสายการบนิ

เจท็สตารแ์ปซฟิกิ 

อาหารครบทกุมือ้   

เทีย่วเตม็อิม่ 3 เมอืง ดานงั เว ้ฮอยอนั 

พกัดานงั 1 คนื เว ้1 คนื   

กรุป๊เลก็แค ่20 ทา่น/กรุป๊ 

 

19 – 22 มกราคม 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกที ่ประเทศเวยีดนาม  

วนัที่เดินทาง 
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โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง เดินทางวันที่ 19 – 22 มกราคม 2561 

 

16.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินเจ็ท
สตาร์แปซิฟิก โดยมีเจา้หนา้ท่ีของรูบ้ี ทราเวลคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

18.00 น. ออกเดินทางจากเชียงใหม่ โดยสายการบนิเจท็สตาร์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ BL430 

19.40 น. เดินทางถึงสนามบินดองฮอย เมืองกวางบินห์ ประเทศเวียดนาม หลงัจากผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง
แลว้ ไกดท์อ้งถ่ิน น าท่านรับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ท่ีเมืองกวางบินห์  
หลงัจากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม TAN BINH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอยอนั (ใช้เวลาในการเดินทางจาก กวาง
บิงห์ สู่ ฮอยอัน ประมาณ 5 – 6 ช่ัวโมงเน่ืองจาก ประเทศเวียดนามก าหนดอัตราความเร็วไม่เกิน 80 
กม./ช่ัวโมง และแวะพกักลางทาง) ระหว่างทางน าท่านแวะชม ทะเลทรายขาว ณ เมืองกวางบินห์ ท่าน
สามารถเดินชม ถ่ายรูป หรือเล่นกิจกรรมกระดานล่ืนได ้(ราคาน้ีไม่รวมอุปกรณ์ในการเล่นกระดานล่ืน 
และไม่รวมค่าบริการรถกอลฟ์เพ่ือข้ึนไปจุดสูงสุดของเนินทราย) 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร ท่ีเมืองเว ้
ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานงัท่ีมี

วันแรก เชียงใหม่ – กวางบินห์ (-/-/D) 

วันท่ีสอง ทะเลทรายขาว – เว้ – ฮอยอัน – ดานัง – สะพานมังกร (B/L/D) 
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ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือ
ซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพ่ือเอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

  

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตวั เมอืงโบราณฮอยอนั ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็น
ท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก และฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สร้าง
ดว้ยไมมี้ประตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิมใหทุ้นท า
โครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรมท่ีล  ้าค่าน า
ท่านชม สะพานญีปุ่่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน ชม 
จัว่ฟุกเกีย๋น บา้นประจ าตระกลูท่ีสร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ี
อพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้น
ติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอย
อนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นร้านบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายใน
เป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของ
หลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก ร้านคา้ขายของท่ีระลึกก็จะ
ตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ 
รวมไปถึงไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืน
ตาทั้งบา้นเรือน   วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และร้านคา้ต่างๆ 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูซีฟู้ ดหมอ้ไฟ 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเมืองดานงั ชมสะพานมงักร 

และเขา้พกัท่ีโรงแรม MERRY LAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
หลงัจากนั้นท่านเดินทางสู่เมืองดานงั น าท่านเยีย่มชม วดัหลนิอึง๋ นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึง
แกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและ
ดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช่้วยปกปักรักษา 
หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 
องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติ
ธรรมอยา่งลึกซ้ึง จากนั้นน าท่านชมวิวท่ี จุดชมววิบนภูเขาลงิ ท่ีจะมองเห็นคาบสมุทรไดอ้ยา่งชดัเจน 
จากนั้นน าท่านชอปป้ิงท่ีตลาดฮาน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ณ ร้าน Cho Que ท่ี Cocobay Complex 

 

 

 

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้ตั้งอยูใ่จกลางของประเทศเวียดนาม 
อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษตัริยใ์นราชวงศเ์หวียน เมืองเวดึ้งดูดนกัท่องเท่ียว
เพราะมีแหล่งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น ้ าหอมดว้ย (ใช้
เวลาในการเดินทางจากดานัง สู่ เว้ ประมาณ 2 ช่ัวโมง) หลงัจากเดินทางถึงเมืองเว ้น าท่าน
ชม พระราชวงัหลวงของจกัรพรรดิ  (Dai  Noi)  ตั้งอยูใ่จกลางเมือง มรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และ
สวยงามของราชวงศเ์หวียน  ถือเป็นพระราชวงัตอ้งหา้ม ท่ีหา้มบุคคลภายนอกเขา้โดยเด็ดขาด สร้าง
ตามความเช่ือแบบจีน ซ่ึงจ  าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มท่ียิง่ใหญ่ของกรุง

วันที่สาม ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – จุดชมวิวบนภเูขาลิง – ตลาดฮาน – เว้ – พระราชวังหลวง - วัด

เทยีนมู่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น า้หอม  (B/L/D) 
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ปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนกัต่างๆรวมถึงก าแพงรอบพระราชวงัทั้งหมด  ไดน้ าอิฐ
มาจากประเทศฝร่ังเศสโดยทางเรือ พระราชวงัแห่งน้ีไดรั้บการออกแบบใหมี้ก  าแพงลอ้มรอบถึง 3 ชั้น 
ซ่ึงค าในภาษาองักฤษใชว้่า  Imperial  Citadel  Hue  ป้อมปราการกษตัริย ์ หรือ อาณาจกัรของกษตัริย ์
ภายในป้อมปราการ น าท่านสู่ วดัเทียนมู่ โดยการล่องเรือมงักร ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่
ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี ภายใน
เจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก   

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ีโรงแรม  
Duy Tan Hotel หรือ Thanh Linc Hotel หรือระดับเทยีบเท่า  

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เดินทางสู่สนามบินดองฮอย เมืองกวางบินห์ (ใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองเว้ สู่กวางบินห์ ประมาณ 
3 ช่ัวโมง)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินดองฮอย ท าการเช็คอินเพื่อเดินทางกลบัเชียงใหม่ 

14.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินดองฮอย  โดยสายการบินเจท็สตาร์แปซิฟิก เทีย่วบนิที่ BL431 

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

 

 

วันที่ส่ี  เว้ – กวางบินห์ – เชียงใหม่  (B/L/D) 
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อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน 

8 – 11 ธันวาคม 2560 ผูใ้หญ่ 13,900 บาท 

พกัเด่ียวช าระเพ่ิม 3,000 บาท 
**ทัวร์นีไ้ม่มีราคาเดก็ เดก็ช าระเท่ากับผู้ใหญ่** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ – กวางบินห์ เวียดนาม) 

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  

 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  

 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั
รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 

2. ท าการจองทวัร์และช าระค่ามดัจ าก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 – 20 วนั  

3. การช าระค่าบริการ 

3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 5,000. – บาท  

3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนัทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ5,000 บาท 

   4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  

   4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

4.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี
การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

   4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

   4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
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2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง
เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


