ดานัง-ฮอยอั น-เว้ 4วัน 3คืน
โดย Bangkok Airways
ฟรีนั่งกระเช้าขึน้ บาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้าหอม
อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
พักโรงแรม 4 ดาว+พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์
***ราคานี้ไม่ลงร้านช๊อปปิ้ง + รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว
ก้าหนดการเดินทาง: 29กพ – 3 มีค 63
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินบางกอกร์เวย์ (PG) เจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
15.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ PG997 สายการบิน บางกอกร์เวย์ บริการ
อาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***สายการบิน ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้***

18.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านได้ท้าภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย
1
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร น้าท่านชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานข้ามแม่น้าฮันเป็นสัญลักษณ์ของการ
ฟื้นคืนประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้าฮันสร้างตามสัตว์
มงคลของชาวจีน ซึ่งจะเปล่งแสงและรัศมีแห่งความสุข พร้อมกับพ่นไฟและน้้า ในทุกคืนของวันศุกร์และเสาร์ตอน
เวลาสามทุ่มแล้วน้าท่านถ่ายรูปที่ สะพานแห่งความรัก พบกับบบรรยากาศยามค่้าคิน ที่ประดับไฟอย่างสวยงาม

พักที่ Gicland, Palazzo, Lavender, Mercury Hotel in Da Nang หรือ เทียบเท่า ระดับ 3+ ดาว เมืองดานัง

2

วันที่ 2

เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – นั่งเรือกระด้ง – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวน
ดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้า
ทูโบนถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีการ
ผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับท้องถิ่นเวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว น้าท่านชม
วัดฟุกเกีย๋ น เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ไว้ส้าหรับพบปะของคนหลายรุ่นที่
อพยพมาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซ่เดียวกัน และไว้เป็นที่ระลึกถึงถิ่นก้าเนิด ท่านสามารถท้าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การน้าธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน จากนั้นน้าท่านสู่ สะพานญีป่ นุ่
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว สะพานนี้สวย
ทั้งกลางวันกลางคืน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกท่านต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชม ศาลกวนอู ซึ่งอยู่บน
สะพานญี่ปุ่นเป็นเทพสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ ความกัตตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี จากนั้นให้ท่าน ช้อป
ปิง้ สินค้าพืน้ เมืองฮอยอัน ส่วนมากเป็นของที่ชาวบ้านน้าออกมาขาย ซื้อเป็นของใช้ ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน อยู่ติดแม่น้า และมีสวนมะพร้าวขนาบข้าง
สองฝั่ง ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (อุณหภูมิเฉลี่ยที่ฮอยอัน เดือนกุมภาพันธ์ 23-27 องศา
เซลเซียส)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น้าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที บา
นาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการ
สร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่าง
การรบน้าท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง 5,042
เมตร น้าท่านแวะชม สวนดอกไม้ สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ และยังมี โรงเก็บไวน์ ให้ท่านได้
เดินชม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน้าท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพาน
ทอง หรือ GoldenBridge มีความสูงจากระดับน้้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่ง
ออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมี อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้าง
ความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม (อุณหภูมิเฉลี่ยบนบาน่าฮิลล์ 16-20 องศาเซลเซียส)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ !!!
พักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์

วันที่ 3 เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – เมืองเว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่นา้ หอม
เช้า

3

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อิสระกับสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้ง
ในร่ม และ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวน
สนุกหลายโซน เช่น ถ้้าไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ
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นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีกด้วย(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้ง ที่ไม่รวมให้ใน
รายการ)

เที่ยง

4

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด !!! จากนั้นน้าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ อดีตเคยเป็น
เมืองหลวงเก่าในสมัย ราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมืองและด้วย
ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามทรงคุณค่าและวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับ
ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536จากองค์การยูเนสโก จากนั้นน้าท่านเข้าชม
สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ จักรพรรดิไคดิงห์ ทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 12 ของราชวงศ์เหงียน โดยการสนับสนุน
จากฝรั่งเศสและเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและสถาปัตยกรรมตะวันตก
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 11 ปี น้าท่าน ช้อปปิ้งตลาดตองบา ตลาดสินค้าขนาด
ใหญ่ของเมืองเว้ ที่อยู่ติดกับ แม่น้าหอม ภายในมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของฝากที่ใช้ใน
ครัวเรือนอาหารแห้ง ของที่ระลึกมากมาย
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน้าท่าน ล่องเรือมังกรแม่น้าหอม พร้อมชมการแสดงดนตรี
พื้นเมืองจากหนุ่มสาวชาวเวียดนามที่จะมีขับกล่อมเสียงดนตรีพื้นเมือง และเต้นร้าให้ท่านได้ร่วมสนุก ชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามทั้งสองข้างทาง
พักที่ Asia Hotel , Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองเว้

วันที่ 4

เช้า

เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง
–กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก น้าท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์เทียนมู่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้าหอมสร้าง
ขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7
ชั้นแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า จากนั้นน้าท่านเข้าชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน เป็น
ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนามที่ปกครองเวียดนามมา 143 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ตั้งอยู่ใจกลางเมือง อดีตเคย
เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์และเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงาม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด !!! หลังอาหาร แล้วน้าท่านเดินทางสู่ เมืองดานังเมือง
ท่าส้าคัญของ เวียดนามกลาง อยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาให้มีสิ่งอ้านวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ที่พัก แต่ก็ยังมีมนต์เสน่ห์ของตึก
เก่าสีเหลืองบวกกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนในเมืองเล็กๆ ริมน้้า
แสนสงบ น้าท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง อยู่บนเกาะเซินจ
ร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาว
ของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการ
ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิ์สิทธิ์มากในการ
ขอพรเรื่องสุขภาพ การท้ามาค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย และขอลูก
กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นน้าท่าน ช้อปปิ้งตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย อาหาร
พื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหล้าบุหรี่ มีให้เลือกสรรครบทุกสิ่ง สมควรแก่เวลาน้าทุกท่านเดินทางสู่
สนามบินดานัง
5
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18.55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ 998 สายการบิน บางกอกร์เวย์ บริการอาหารร้อน
และเครื่องดื่มบนเครื่อง
20.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ**
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
วันที่ 29กพ – 3 มีค 63

ห้องเตียงคู่ นอน 2ท่าน
15,700.-

พักเดี่ยว
3,900.-

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาล้าต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
ค่าสัมภาระน้้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียม
เพิ่ม ก่อนการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งน้าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ที่ช้านาญเส้นทางน้าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
(กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขในการจอง
ช้าระมัดจ้าในวันที่จองที่นั่งละ5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือส้าเนา) ส่วนที่เหลือช้าระทั้งหมดอย่างน้อย
25 วันก่อนการเดินทาง
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
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ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งเต็มจ้านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น

ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ
 หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน้ามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได
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