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ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน หม่ีเซนิ บานา่ฮลิล์ 5 วัน 4 คืน
โดยเครือ่งบิน กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 2 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบินระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

นัง่กระเช้า ระยะทาง 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL

ประวัติศาสตร์

ชมมรดกโลก ปราสาทหมีเซิน 
ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
IMPERIAL CITADEL อดีตเมืองหลวงเก่าแก่

ใหว้พระทำบุญ

สักการะพระใหญ่วัดจีน อายุกว่าพันปี
วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยท่ีสุด ของเว้

ของท่ีระลึก

ช้อปของฝาก ท่ีตลาดดองบา

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

เดินทาง 2 คน 21,200.-

เดินทาง 3 คน 18,350.-

เดินทาง 4- 5 คน 17,250.-



เดินทาง 6 - 7 คน 14,900.-

เดินทาง 8 - 9 คน 14,200.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,600.-

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ – สนามบินเมืองดานัง - เว้

การเดินทาง ช่วงเช้า      
09:00  คณะพร้อมท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์าสยการบินบางกอกแอร์เวย์
โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบรษัิทฯ คอยอำนวยความสะดวก

11:00  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ด้วยบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 947

12:35  ถึงสนามบิน เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าท่ีไกด์ ให้การต้อนรับ

ช่วงบ่าย  
เดินทางต่อสู่เมืองเว้ ซึ่งใช้เวลา 4 ช้ัวโมงเศษ เข้าเช็คอินท่ีพัก

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่เมืองเว้ ด้วยเส้นทางหมายเลข 1 หรอื National Highway No.1
ถนนสายหลักของเวียดนาม เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกตลอดแนวเหนอืใต้ของประเทศ
โดยเฉพาะถนนไฮวัน Hai Van Pass ท่ีเชื่อมระหว่างจังหวัดเว้ กับจังหวัดดานัง
ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศถนนต้องตัดผ่านภูเขาไฮวัน ระหว่างเส้นทาง
บนเส้นทางเขาไฮเ่ว่ิน จะมีจุดชมวิว ไฮเ่ว่ิน HAI VAN PASS
สามารถมองเหน็วิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้ได้
จุดนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญแหง่หนึง่สมัยสงคราม
เป็นท่ีแบ่งแยกเวียดนามเหนอืและเวียดนามใต้ ยังคงเหลือป้อมปราการทางทหารไว้ให้ชมกัน

ลงเรอืจักรพรรดิ ล่องแม่น้ำหอมสัมผัสบรรยากาศพระราชวังและการดำเนนิชีวิตสมัยเก่า
ชมสีสันและชีวิตยามราตรขีองชาวเมืองเว้

อาหาร มื้ อเท่ียง   
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น   
ภัตตาคารท้องถิ่น

ท่ีพัก Eldora Hue Hotel 4* Deluxe or Similar Hotel

วันท่ี 2
เว้ - ดานัง

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเว้

ช่วงบ่าย   
หลังชมสถานท่ีท่องเท่ียวแล้วเดินทางจากเมืองเว้ สู่ดานัง

http://www.eldorahotel.com/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า   
ชม พระราชวังแห่งเมืองเว้ นครจักรพรรดิ หรอืนครต้องห้าม ท่ีพลาดไม่ได้ ก็คือ การได้มาชมนครแหง่จักรพรรดิท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองมรดกอันย่ิงใหญ่ของราชวงศ์เหวียน 
พระราชวัง แหง่นี้ ถูกสร้างข้ึนตามแบบแผนความเชื่อของจีน ออกแบบให้มีกำแพงล้อมรอบถึง 3 ช้ัน

ชม วัดเทียนหมุ เป็นวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสุด ของเว้ด้วย ตำนานการสร้างวัดจะเกี่ยวกับเทพธดิาท่ีมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้พบเหน็
ระฆังท่ีต้ังอยู่ในหอระฆังของวัด เป็นระฆังใบใหญ่มากสูง 2.5 เมตร หนัก 2,385 กิโลกรัม นับเป็นผลงานด้านศิลปะการหล่อระฆังของช่างเวียตนามสมัยศตวรรษท่ี18
นอกจากนี้ ในบรเิวณวัดยังมีหลักศิลาจารึก สูง 2.6 เมตร กว้าง 1.2 เมตร ต้ังอยู่บนหลังเต่าทำจากหนิแกรนติ

สิ่งสำคัญในวัดเทียนหมุ คือ พระธาตุเฟื๊ อก เยียน เป็นพระธาตุสำคัญแหง่หนึง่ของเวียตนาม เป็นพระธาตุศักดิ์ สิทธ ิ์  คู่บ้านคู่เมืองของเว้ มาแต่โบราณ ตัวพระธาตุมีความสูง 21
เมตร มี 7 ช้ัน ได้รับการก่อสร้างเม่ือปี 1844 ภายในองค์พระธาตุประดิษฐานพระพุทธรปูไว้ในแต่ละช้ัน
องค์พระธาตุได้รับการดูแลและบูรณะปฏิสังขรณ์ตลอดมาให้สวยงามสมกับท่ีเป็น สัญลักษณ์สำคัญของเว้ และวัดวัดเทียนหมุ
นี้ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามหายานแบบเซนของเวียตนาม

ชม สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตรย์ิองค์ท่ี 12
ของราชวงศ์ท่ีถือว่าเป็นสุสานท่ีสวยงามท่ีสุดของราชวงศ์เหงียน สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ เป็นสุสานเดียวท่ีมีการก่อสร้างแบบผสมของสถาปัตยกรรมตะวันออกรว่มกับตะวันตก
ซึ่งมองได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมยุคการล่าอาณานคิม หรอืมองอีกมุมหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานแบบสุดข้ัวระหว่างจีนและยุโรป สุสานนี้ สร้างข้ึนในสมัย
จักรพรรดิไคดิงห์ เพื่อใช้เป็นสุสานของพระองค์ แต่การก่อสร้างยังไม่เสรจ็เรยีบร้อย ก็ทรงสิ้ นพระชนม์เสียก่อน จากน้ัน กษัตรย์ืบ๋าวได่ พระราชโอรส
จึงทรงดำเนนิการก่อสร้างต่อซึ่งใช้เวลาอีก 11 ปีจึงแล้วเสรจ็

ชม สุสานจักรพรรดิมินห์มาง Tomb of Minh Mang สุสานแหง่นี้ เร ิม่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2383 ก่อนท่ีจะสิ้ นพระชนม์ 1 ปี และสร้างเสรจ็ โดยพระเจ้าเถี่ยวตรี
รัชทายาทของพระองค์ในปี พ.ศ. 2386 พระเจ้ามิงห์หม่าง เป็นพระโอรสองค์ท่ี 4 ของพระเจ้ายาลอง และเป็นจักรพรรดิองค์ท่ี 2 ในราชวงศ์เหวียน
ทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากการท่ีปฏิรปูขนบธรรมเนยีมประเพณแีละเกษตรกรรม โดยยึดม่ันในแบบแผนการบรหิาร การปกครองตามแบบจีน
รวมท้ังนโยบายต่อต้านฝรัง่เศสและปราบปรามพวกนอกศาสนาอย่างรนุแรงเป็นเหตุให้เวียดนามตกเป็นอาณานคิมของฝรัง่เศส

แวะเลือกซื้ อของฝากของท่ีระลึกท่ี ตลาดดองบา เป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจท่ีสำคัญของเมืองเว้ 

ช่วงบ่าย
ชม พิพิธภัณฑ์ชาวจาม พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเม่ือปี (ค.ศ. ๑๙๑๕)
โดยคนฝรัง่เศสเพื่อเป็นสถานท่ีเก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามท่ีค้นพบตามพระปรางค์และกำแพงของชาวจาม ณ
บรเิวณรมิฝั่งทะเลภาคกลางและเขตท่ีราบสูงเตยเงวียนงของเวียดนาม ปัจจุบันท่ีนีเ่ก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้ น ส่วนท่ีนำมาจัดแสดงมี 
๕๐๐ ชิ้ น เท่าน้ัน 

ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีมีอาชีพแกะสลักหนิกันท้ังหมู่บ้าน และทำกันมานานกว่า 300 ปี
หนิท่ีใช้แกะสลัก นำมาจากภูเขาท่ีอยู่ภายในบรเิวณหมู่บ้าน ปัจจุบันได้เหลือน้อยลง จึงต้องนำหนิอ่อนจากท่ีอื่นมาทดแทน แต่ก็ยังต้องใช้ช่างแกะสลักของหมู่บ้านนี้ อยู่

อาหาร มื้ อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อเท่ียง  
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น    
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vanda Danang Hotel 4* Deluxe or Similar Hotel

วันท่ี 2
เว้ - ดานัง

วันท่ี 3
หม่ีเซิน - ฮอยอัน

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางปราสาทหม่ีเซิน ปราสาทท่ีได้รับเป็นมรดกโลก

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับเข้าสู่เมืองฮอยอัน เพื่อชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจ

http://www.vandahotel.vn/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า   
เดินทางสู่ หมี่เซิน มรดกโลกแห่งเวียดนาม นำท่านชม ปราสาทหมีเซิน สถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์หมีเซิน
สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษท่ี 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮนิดู
ได้จัดให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก หมีเซินเคยเป็นนครศักดิ์ สิทธ ิ์ ท่ีมีความสำคัญอันดับต้น ๆ
ของอาณาจักรจามปาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 4 - ศตวรรษท่ี 15 ด้วยระยะเวลาท่ียาวนานกว่า 900 ปี
ทำให้โบราณสถานแหง่นี้ เป็นท่ีรวบรวมลักษณะทางด้านศิลปกรรมท่ีหลากหลาย
จัดเป็นกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮนิดูท่ีเก่าแก่และสมบูรณ์ท่ีสุดในอินโดจีน กลุ่มปราสาทหมีเซินต้ังอยู่บรเิวณท่ีราบต่ำ
มีภูเขาโอบล้อม เนื้ อท่ีประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยปราสาทท้ังหมด 73 หลัง แต่ในช่วงสงครามเวียดนาม
ทหารเวียดนามได้ใช้ปราสาทหมีเซินเป็นกองบัญชาการ ฝ่ายอเมรกัินจึงได้นำเครือ่งบินท้ิงระเบิดบรเิวณนี้

โบราณสถานจำนวนมากถูกทำลาย ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลัง ถูกแต่งต้ังเป็นมรดกโลก
ปราสาทหมีเซินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญคร้ังท่ี 23 เม่ือปี พ.ศ.
2542 ท่ีเมืองมาร์ราเกช ประเทศโมรอ็กโก ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

เป็นสิ่งท่ีมีอิทธพิลย่ิง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนสุรณ์สถาน ประติมากรรม
สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมท่ีเกี่ยวข้อง หรอืการพัฒนาการต้ังถิ่นฐานของมนษุย์
ซึ่งได้เกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ หรอืบนพื้ นท่ีใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
เป็นสิ่งท่ียืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรอือารยธรรมท่ีปรากฏให้เหน็อยู่ในปัจจุบันหรอืว่าท่ีสาบสูญไปแล้ว

ช่วงบ่าย   
ชม ย่านเมืองเก่าฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เพราะความงดงามและเก่า รวมท้ังเอกลักษณ์อันโดดเด่น

ชม ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ท่ีโดดเด่นท่ีสุดภายในศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรมแหง่นี้ คือ โรงละครหลังเล็ก
ท่ีจัดการแสดงพื้ นเมืองท่ีหาดูได้ยากของชาวเวียดนาม ต้ังแต่การจับปลา การเกี่ยวข้าว ท่ามกลางศิลปินนักร้อง นักดนตรี
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม

ชม พิพิธภัณฑ์เซรามิก ต้ังอยู่ท่ีถนนสายตรันฝู ภายในบ้าน 2 ช้ันท่ีสร้างจากไม้เนื้ อแข็งท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี
โดยบรรพบุรษุด้ังเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนท่ีเข้ามาติดต่อซื้ อขายยาสมุนไพร และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม
ปัจจุบันจึงดัดแปลงบ้านไม้เก่าแก่หลังนี้ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิกท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ต้ังแต่ ถ้วย ขาม
เครือ่งใช้ไม้สอยสมัยโบราณ

ชมสะพานญ่ีปุ่น สะพานท่ีมีแบบฉบับในการสร้างท่ีโดดเด่น สร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษท่ี 23
ด้วยรปูทรงโค้งของตัวสะพานและหลังามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่นท่ีต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น

ชม บ้านโบราณเลขท่ี 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ท่ีสร้างข้ึนเม่ือ 75 ปีท่ีแล้ว และอยู่กันมา 5
ชั่วอายุคนสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ ง มณฑลกวางสี ฟุเกว๋ียน ท่ีใช้เป็นท่ีชุมนมุกัน

ช้อปป้ิง ณ ตลาดพื้ นเมือง ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น กระเป๋าผ้าไหม โคมไฟทำจากผ้าไหม รองเท้าฯลฯ

อาหาร มื้ อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อเท่ียง  
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น    
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Lasenta Hotel  4* Deluxe or Similar Hotel 

วันท่ี 3
หม่ีเซิน - ฮอยอัน

วันท่ี 4
หุบเขา BA NA - แหลมซอนทร้า - สักการะพระใหญ่ วัดจีน - ดานัง

http://lasentahotel.com/en/


การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว บานา่นา่ฮลิล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น นัง่กระเช้าลอยฟ้าท่ียาวท่ีสุดในโลก สวนสนกุ Fantasy
Park

ช่วงบ่าย
หลังสนกุสนานกับสวนสนกุแล้ว นัง่กระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
ดินทางสู่หบุเขา BA NA HILL เพื่อนัง่กระเช้าไฟฟ้า ระยะทาง 6 กิโลเมตร บนความสูง 5,801 เมตร
กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก
ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสวยงาม 

บานาฮิลล์ อยู่หา่งจาก เมืองดานัง ประมาณ 40 กิโลเมตร นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองดานัง
มักจะต้องแวะมาเท่ียวท่ีบานาฮลิล์ด้วยเสมอ บานาฮลิล์เป็นเมืองตากอากาศแหง่สำคัญของเวียดนามตอนกลางมากว่าร้อยปีแล้ว
ต้ังแต่สมัยท่ีเวียดนามยังเป็นอาณานคิมของฝรัง่เศส

สนกุสนานกับสวนสนกุ Fantasy Park ท่ีมีเกมส์และเครือ่งเล่นสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต หรอืผู้ ใหญ่ใจเด็กให้เลือกสนกุกัน
จากสวนสนกุยังมีกระเช้าไฟฟ้าอีกช่วงซึ่งห้องโดยสารจะเล็กกว่าในช่วงแรก เพื่อต่อไปยังท่ีเท่ียวอื่นๆ เช่นสวนดอกไม้ Le
Jardin d’ Amour โรงไวน์ Debay Wine Cellar และThe Linh Ung Pagoda วัดทางพุทธศาสนาท่ีมีพระพุทธรปูสีขาวสูงถึง
27 เมตร ท่ีสามารถมองเหน็ได้แต่ไกล รวมท้ังโรงแรมบนยอดเขาท่ีคุณสามารถพักค้างคืน
ชมทิวทัศน์จากจุดท่ีเหน็เมืองดานังได้ท้ังเมือง รวมถึงเว้ิงน้ำอันกว้างใหญ่ของทะเลจีนใต้อีกด้วย

ช่วงบ่าย
เดินทางยัง แหลมซอนทร้า (Son Tra Peninsula) เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามของธรรมชาติอันโดดเด่น
อีกท้ังยังเป็นแหล่งอนรัุกษ์ธรรมชาติท่ีเป็นท่ีอยู่ของพืชพันธ ุ์และสัตว์ป่ากว่า 1,000 สายพันธ ุ์

เดินป่าข้ึนเขาไปยัง ยอดเขาซอนทร้า ซึ่งมีความสูง 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล เพื่อชมวิวอันตระการตาในแบบพาโนราม่า

อิสระพักผ่อน ท่ีชายหาด My Khe Beach 

หรอืจะเดินท่องเท่ียวถนนบักดัง (Bach Dang Street) คือทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ด้วยเป็นถนนท่ีทอดยาวไปตามฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหาน (Han River) และยังเป็นท่ีต้ังของสะพานแขวนข้ามแม่น้ำหาน
(Swing Bridge) และสะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกท้ังตลาดหาน (Han Market) ท่ีจำหนา่ยอาหารทานเล่นมากมาย
ท่ีพร้อมจะเติมเต็มความอรอ่ยในขณะท่ีเดินชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามในยุคล่าอาณานคิมของฝรัง่เศส

อาหาร มื้ อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อกลางวัน 
ภัตตาคาร

มื้ อเย็น  
ภัตตาคาร

ท่ีพัก Lasenta Hotel  4* Deluxe or Similar Hotel 

วันท่ี 4
หุบเขา BA NA - แหลมซอนทร้า - สักการะพระใหญ่ วัดจีน - ดานัง

วันท่ี 5
ดานัง - กรงุเทพฯ 

การเดินทาง ช่วงเช้า   
หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย 10:00 น. เดินทางจากเมืองฮอยอัน
สู่สนามบินดานัง เพื่อทำการช็คอิน และโหลดสัมภาระ

13:35  เหนิฟ้าจากสนามบินดานัง ด้วยเท่ียวบิน PG 948 

15:15  เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

http://lasentahotel.com/en/


สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า
อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด หรอิจะช้อบป้ิง ตามอัธยาศัย

อาหาร มื้ อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

วันท่ี 5
ดานัง - กรงุเทพฯ 

[เงื่อนไข]
ราคานี้ รวม

ค่าท่ีพัก ระดับ 4* 4 (พัก 2 คน / ห้อง)
ค่ารถเดินทางตลอดรายการ
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์พูดภาษาไทย
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
น้ำดื่มวันละ ขวด

ราคาไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ค่าเครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์
ราคายังไม่รวมต๋ัวเครือ่งบิน กรงุเทพฯ - ดานัง
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/495

https://www.atsiamtour.com/vietnam/495
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