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สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
(พักบนบานาฮิลล์ ) 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2563
เมืองดานัง | เมืองเว้ | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานทอง | พระราชวังไดโน้ ย
นัง่ เรื อกระด้ ง | พักบนบานาฮิลล์ | พักโรงแรม 4 ดาว (2 คืน) | เมนูพิเศษกุ้งมังกร
ราคาเริ่มต้ นเพียง

1

10,999.-

สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดย VZ

[GQ1DAD-VZ003]

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรื อแม่นา้ หอม
(VZ960 : 10.50-12.30)
วันที่ 2 : เมื องเว้ - พระราชวังไดโน้ ย - บานาฮิลล์ - กระเช้ าลอยฟ้ า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN
D’AMOUR - สะพานโกลเด้ นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
วันที่ 3 : นัง่ กระเช้ าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกัม๊ ทาน - นัง่ เรื อ
กระด้ ง - สะพานญี่ปนุ่ - บ้ านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองดานัง
วันที่ 4 : เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
(VZ961 : 13.15-14.55)
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วันที่ 1
08.00 น.
10.50 น.
12.30 น.

กลางวัน
บ่ าย

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) - ดานั ง (สนามบิ น ดานั ง ) - เมื อ งเว้ - วั ด เที ย นมู่ ตลาดดองบา – ล่ องเรื อแม่ นา้ หอม (VZ960 : 10.50-12.30)
สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้ าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960
เดินทางถึง สนามบิ น ดานั ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องและศุลกากร เรี ยบร้ อยแล้ วนาท่านรับสัม ภาระ
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้ องถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาท้ องถิ่นประเทศไทย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้ วย
กษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้ คาว่า Emperor หรื อจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์
ตังแต่
้ องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี ้ เป็ นเวลานานถึง 150 ปี เว้ จึงมีชื่อว่าเป็ นเมืองของ
กษั ตริ ย์ และเป็ นที่ ม าของต้ นแบบทางวัฒ นธรรมของเวี ยดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ
อ่าวหญ๋าย หรื อชุดประจาชาติของสตรี เวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้ วยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลัน่ กันลงมาทังหมด
้
7 ชัน้ โดยแต่ละชันแทนชาติ
้
ภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า
นอกจากนันยั
้ งมีศิลาจารึก ระฆังสาริ ดขนาดใหญ่มีน ้าหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั น้ เทพเจ้ า 6 องค์ คอย
ปั ดเป่ าความชั่วร้ ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี ม้ ี ความส าคัญ ทางประวัติศาสตร์ และการเมื องเวี ยดนามด้ วย
เช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้ าอาวาสของวัดได้ ขบั รถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรื อเมืองโฮจิมินห์
ในปั จจุบนั เพื่อประท้ วงการบังคับให้ ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวัน

3

สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดย VZ

[GQ1DAD-VZ003]

ค่า
ที่พัก

วันที่2
เช้ า

วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี ้ท่านจะได้ เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่
ภายในวัด
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้ าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้ าเวียดนาม
มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื ้อผ้ า กระเป๋ าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ
อิสระให้ ทา่ นได้ เดินชมและเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
นาท่าน ล่ องเรื อมังกร หรื อเรื อสาราญมังกรเสมือนเรื อพระที่นงั่ ในอดีต ไปตามแม่น ้าเฮืยงยางหรื อแม่น ้าหอม
ให้ ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่ งแม่น ้าที่เต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยงั คงเอกลักษณ์รูป
แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื ้นเมืองสองฝั่ งแม่น ้าที่ขดุ ทรายขายเป็ นอาชีพหลัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม MODIAL HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่ า พักเมืองเว้ 1 คืน

เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ ย - บานาฮิลล์ - กระเช้ าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้ นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ ย (Dai Noi) สร้ างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส
เป็ นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้ าง ซึง่ จาลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรื อพระราชวังต้ องห้ ามที่ยิ่งใหญ่
ของกรุงปั กกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้ างพระตาหนักต่างๆ รวมถึงกาแพงโดยรอบของพระราชวังทังหมดได้
้
นาอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรื อ คาว่าพระราชวังต้ องห้ าม กล่าวว่าภายในพระตาหนัก
ชันในสุ
้ ด จะเป็ นเขตพระราชฐานสาหรับราชวงศ์เท่านัน้ ห้ ามบุคคลที่ไม่ใช่เครื อญาติของกษัตริ ย์เข้ าไปเด็ดขาด
หรื อหากเข้ าไปแล้ วก็จะไม่มีสิทธิ์ ออกมาภายนอกได้ คนทัว่ ไปจึงเรี ยกพระราชวังแห่งนี ้ว่าพระราชวังต้ องห้ าม
เหมือนกับที่คนจีนเรี ยกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้ องห้ ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ ย มีลักษณะเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ล้ อมรอบด้ วย คูน ้าขนาดใหญ่ทงสี
ั ้ ่ด้าน (คล้ ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี ้ใช้
เป็ นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตังแต่
้ จกั รพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จักร
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กลางวัน
บ่ าย

กรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริ ย์องค์สดุ ท้ าย ซึ่งทรงสละอานาจให้ กบั รัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ.
2488 (ซึง่ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จกั รี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD)

นาท่านสูเ่ มืองตากอากาศขึ ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตังห่
้ างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตังแต่
้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1
โดยได้ เกิดแนวคิดการสร้ างบ้ านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตังแต่
้ ปี 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสได้ พ่ายแพ้ และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทาให้ บานาฮิลล์ถกู ทิ ้งร้ างมาเป็ น
เวลานาน ปั จจุบันรัฐบาลเวียดนามได้ กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนีอ้ ีกครัง้ ในปี 2009
พร้ อมกับได้ มีการสร้ าง กระเช้ าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางสาหรับขึ ้น
ไปยังยอดเขา
นาทุกท่านได้ สัมผัสกับประสบการณ์ ที่เต็มไปด้ วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์ รวมค่ าเครื่ องเล่ นภายในสวนสนุกทุกเครื่ องเล่ น ยกเว้ นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่ องเล่ นที่ใช้ ระบบหยอดเรี ยญ) เครื่ องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบ
มีให้ ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ ทกุ ท่านระทึกขวัญไป
กับ เครื่ องเล่น รถราง บ้ านผี สิ ง และอี กมากมาย นอกจากนี ย้ ังมี ร้านช้ อปปิ ้งให้ ท่านได้ เลื อกซือ้ ของที่ ระลึก
ภายในสวนสนุกอีกด้ วย

หลังจากนัน้ เดิ นเที่ ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้ สไตล์ฝรั่งเศส ที่ มี ดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มี มุมถ่ายรู ปน่ารักๆ ให้ ท่านได้ เลื อกถ่ายได้ ตามใจชอบ
อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย
จากนัน้ อิสระให้ ท่านเดินชม สะพานโกลเด้ นบริ ดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็ น
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สถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เที่ยวชมได้ ไม่นานมานี ้ มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร
ความยาว 150 เมตร โค้ งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์ สองมือ ผู้ออกแบบ
จะทาให้ ร้ ูสึกราวกับว่ากาลังเดินอยู่บนเส้ นด้ ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพและชม
วิวทิศทัศน์

ค่า
ที่พัก

วันที่3
เช้ า
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (INTER BUFFET)
โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว
พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
หมายเหตุ : กรณี พัก 3 ท่ านบนบานาฮิลล์ ใช้ ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิด
เพิ่มท่ านละ 300 บาท

นั่งกระเช้ าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน - เมืองฮอย
อัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรื อกระด้ ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้ านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอย
อัน - เมืองดานัง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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สมควรแก่เวลานาท่าน นั่งกระเช้ าลงจากบานาฮิลล์ จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองดานัง ตังอยู
้ ่ในโซนภาค
กลางของประเทศเวียดนาม ตังอยู
้ ห่ ่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์
ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศ
ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็ นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้ อน และยังเป็ น
เมืองท่าที่สาคัญเพราะในแถบนี ้มีหมู่บ้านชาวประมงจานวนมากจึงทาให้ เกิดเป็ นเมืองท่าทางการค้ าที่สาคัญ
อีกแห่งหนึง่ ของเวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ วัด หลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้ วยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทาเลที่ตงดี
ั ้ หันหน้ าออกสู่ทะเลและด้ านหลังชนภูเขา ตังอยู
้ ่บนฐาน
ดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ ขอพรให้ ช่วยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตังอยู
้ ่บนชายหาดบ๊ ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทาง
ที่ถ่ายทอดอารมณ์ ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ ้ง ต่อมา นาท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน
ตลาดสดของเมืองดานัง ตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ ามแม่น ้า ด้ านหน้ าตลาดมีประติมากรรมริ ม
แม่น ้าเป็ นรูปปั น้ หญิงสวยงาม มีทงของสดและของที
ั้
่ระลึกให้ เลือกซื ้อ
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน ที่นี ้นับเป็ นหนึง่ ในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ได้ พบกับงานเกะสลักที่ล้วนปริ ษฐ์ ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ ท่านได้ เลือกชมงานหัตศิลป์
ภายในตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่ งทะเลจีน
ใต้ ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตังอยู
้ ่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที่
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กลางวัน
บ่ าย

ใหญ่ ที่ สุด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ห่า งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ ขึ ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอัน ให้ เป็ นมรดกโลก ด้ วยเหตุ ผ ลว่ า เป็ นตัว อย่ า งของเมื อ งท่ า ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ในสมั ย
คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทังของท้
้
องถิ่นและของต่างชาติไว้ ได้ อย่างมี
เอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้ รับการอนุรักษ์ให้ อยูใ่ นสภาพเดิมไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

“สุดคุ้ม แถมฟรี พิเศษ” ให้ ลูกค้ าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรื อกระด้ ง (Cam Thanh Water Coconut
Village) ที่หมู่บ้านกัม๊ ทาน ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู
้ ่ในสวนมะพร้ าวริ มแม่น ้า ในอดีตช่วงสงคราม
ที่นี่เป็ นที่ พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพ หลักของคนที่นี่คืออาชีพ ประมง ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้ านจะขับร้ องเพลงพื ้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิ งจะหยอกล้ อกันไปมานาที่พายเรื อมา
เคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สดุ สนุกสนาน
นาท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้ างโดยชาวญี่ ปนุ่ เป็ นรู ปทรงโค้ ง มีหลังคามุงกระเบื ้องสีเขียวและเหลือง
เป็ นลอนคลื่ น ตรงกลางสะพานมี เจดีย์ทรงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้ างเชื่อมเขตชาวญี่ ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเกี๋ยน บ้ านประจาตระกูลที่สร้ างขึ ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุ
กเกี ้ยนที่มีแซ่เดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ บ้ านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้ าบ้ านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้ านไปจรดถนนอีกสาย
หนึง่ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ วยไม้ 2 ชัน้ ด้ วยความประณีต ด้ านหน้ าจะทา
เป็ นร้ านบูติก ด้ านหลังเป็ นที่เก็บสินค้ า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลานเปิ ดโล่งเห็นท้ องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อ
ส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนัน้ อิสระให้ ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซื ้อของที่ระลึก ร้ านค้ าขายของที่ระลึกก็จะตังอยู
้ ่ในบ้ าน
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี ้มีเสน่ห์มาก บ้ านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้ รับอิทธิพล
จากจีนและญี่ ปนุ่ ซึ่งได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้ บ้ านเรื อน วัดวาอาราม
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ค่า
ที่พัก

วันที่4
เช้ า

13.15 น.
14.55 น.

เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้ า บ้ านประจาตระกูล และร้ านค้ าต่างๆ ระหว่างทางขากลับสู่เมืองดานัง นา
ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD LOBTSER)
โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่ า พักเมืองดานัง 1 คืน

เมืองดานั ง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุ งเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูม)ิ (VZ961 : 13.15-14.55)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็ นสัญลักษณ์
ของการฟื น้ ฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้ าง 37.5 เมตร มีถนน 6
ช่องจราจร โดยได้ เปิ ดใช้ งานตังแต่
้ ปี 2013 ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้ รั บแรงบันดาล
ใจจากตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึง่ พันปี มาแล้ ว
นาท่านเดินเที่ยวช้ อปปิ ง้ ใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ ามากมายเป็ นที่นิยมทังชาวเวี
้
ยดนามและชาวไทย
สินค้ าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้ าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้ าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้ แกะสลัก
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) และนอกจากนันยั
้ งมีสินค้ าอีกมากมายให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแห้ ง เสื ้อผ้ า กาแฟ สินค้ าที่ระลึก หมวก รองเท้ า กระเป๋ า รวมถึงสินค้ าพื ้นเมือง ท่านจะ
ได้ สมั ผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปั จจุบนั ได้ อย่างแท้ จริ ง อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของฝากและถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อนาท่านเดินทางกลับประเทศไทย
รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัส (บั๋นหมี่หรือขนมปั งเวียดนาม)
เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
(พักบนบานาฮิลล์ ) 4 วัน 3 คืน โดย VZ

9

สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดย VZ

[GQ1DAD-VZ003]

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน
ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่ าน
ท่ านละ (บนบานาฮิลล์ )

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2563

11,999

12,299

11,999

11,999

3,500

วันที่ 01-04 มีนาคม 2563

11,999

12,299

11,999

11,999

3,500

วันที่ 03-06 มีนาคม 2563

11,999

12,299

11,999

11,999

3,500

วันที่ 10-13 มีนาคม 2563

11,999

12,299

11,999

11,999

3,500

วันที่ 13-16 มีนาคม 2563

12,999

13,299

12,999

12,999

3,500

วันที่ 14-17 มีนาคม 2563

12,999

13,299

12,999

12,999

3,500

วันที่ 15-18 มีนาคม 2563

11,999

12,299

11,999

11,999

3,500

วันที่ 23-26 มีนาคม 2563

10,999

11,299

10,999

10,999

3,500

วันที่ 26-29 มีนาคม 2563

12,999

13,299

12,999

12,999

3,500

กาหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 3,000 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่ านบนบานาฮิลล์ ใช้ ห้องแบบ FAMILY BUNK
(เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่ านละ 300 บาท

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่ าน / ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ า โดยทางบริ ษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
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***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

หมายเหตุ
สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรื อ
180 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า

เงื่อนไขการจอง
1. กรุ ณ าจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดิน ทางและกรุ ณ าเตรี ยมเงิ นมัด จา 10,000 บาทพร้ อมกับเตรี ย ม
เอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ ว
2. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็ บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้ อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนันจะถื
้
อว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึ ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตัว๋ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณีทา่ นได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริ งเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชาระค่าบริ การในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์ เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
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ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริ ป / ท่าน
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