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

1

สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดย VZ
VZ003]

[GQ1DAD-

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
เมืองดานัง | เมืองเว้ | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานทอง | พระราชวังไดโน้ย
นั่งเรือกระด้ง | พักบนบานาฮิลล์ | พักโรงแรม 4 ดาว (2 คืน) | เมนูพิเศษกุง้ มังกร
ราคาเริ่มต้นเพียง

10,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่นา้ หอม
(VZ960 : 10.50-12.30)
วันที่ 2 : เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN
D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
วันที่ 3 : นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บา้ นกั๊มทาน - นั่งเรือ
กระด้ง - สะพานญี่ปนุ่ - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองดานัง
วันที่ 4 : เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ961 : 13.1514.55)
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วันที่ 1
08.00 น.
10.50 น.
12.30 น.

กลางวัน
บ่าย

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) - ดานั ง (สนามบิ น ดานั ง ) - เมื อ งเว้ - วั ด เทีย นมู่ ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่นา้ หอม (VZ960 : 10.50-12.30)
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960
เดินทางถึง สนามบิ น ดานั ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนาท่านรับสัม ภาระ
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ตวั เมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็ นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วย
กษัตริย ์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้คาว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยใ์ นราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์
ตัง้ แต่องค์ท่ี 1 ถึงองค์ท่ี 13 จะประทับอยู่ท่ีพระราชวังแห่งนี ้ เป็ นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีช่ือว่าเป็ นเมืองของ
กษัตริย ์ และเป็ นที่มาของต้นแบบทางวัฒ นธรรมของเวี ยดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจาชาติ
อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจาชาติของสตรีเวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย ์
ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทัง้ หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้ แทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
นอกจากนัน้ ยังมีศิลาจารึก ระฆังสาริดขนาดใหญ่มีนา้ หนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอย
ปั ดเป่ าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนีม้ ีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการเมื องเวียดนามด้ว ย
เช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขบั รถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์
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ค่า
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วันที2่
เช้า

ในปัจจุบนั เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับ ถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวัน
วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนีท้ ่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่
ภายในวัด
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ช่ือดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนาม
มากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ
อิสระให้ทา่ นได้เดินชมและเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย
นาท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือสาราญมังกรเสมือนเรือพระที่น่ งั ในอดีต ไปตามแม่นา้ เฮืยงยางหรือแม่นา้ หอม
ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่ งแม่นา้ ที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยงั คงเอกลักษณ์รูป
แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืน้ เมืองสองฝั่งแม่นา้ ที่ขดุ ทรายขายเป็ นอาชีพหลัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม MODIAL HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พักเมืองเว้ 1 คืน

เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้ า - สวนสนุก The Fantasy Park สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส
เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจาลองแบบมาจากพระราชวังกูก้ งหรือพระราชวังต้องห้ามที่ย่ิงใหญ่
ของกรุงปั กกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตาหนักต่างๆ รวมถึงกาแพงโดยรอบของพระราชวังทัง้ หมดได้
นาอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คาว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตาหนัก
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ชัน้ ในสุด จะเป็ นเขตพระราชฐานสาหรับราชวงศ์เท่านัน้ ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริยเ์ ข้าไปเด็ดขาด
หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนีว้ ่าพระราชวังต้องห้าม
เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลกั ษณะเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมจัตรุ สั ล้อมรอบด้วย คูนา้ ขนาดใหญ่ทงั้ สี่ดา้ น (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนีใ้ ช้
เป็ นที่ประทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตัง้ แต่จกั รพรรดิยาลอง องค์ท่ี 1 จนถึง องค์ท่ี 13 จักร
กรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์ งค์สดุ ท้าย ซึ่งทรงสละอานาจให้กบั รัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ.
2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จกั รี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD)

นาท่านสูเ่ มืองตากอากาศขึน้ ชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตัง้ ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 1
โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตัง้ แต่ปี 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทาให้บานาฮิลล์ถกู ทิง้ ร้างมาเป็ น
เวลานาน ปั จจุบนั รัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนีอ้ ีกครัง้ ในปี 2009
พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับนา้ ทะเล เพื่อใช้เ ป็ นเส้นทางสาหรับขึน้
ไปยังยอดเขา
นาทุกท่านได้สมั ผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยเสน่หแ์ ห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพธิ ภัณฑ์
หุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรู ปแบบ
มีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทกุ ท่านระทึกขวัญไป
กับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ งั มีรา้ นช้อปปิ ้งให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ของที่ระลึกภายใน
สวนสนุกอีกด้วย
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หลังจากนัน้ เดินเที่ ยวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรู ปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ
อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย
จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้ มือยักษ์ ซึ่งเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่พ่งึ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี ้ มีความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,400 เมตร
ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้ มือหินขนาดยักษ์สองมือ ผูอ้ อกแบบ
จะทาให้รูส้ กึ ราวกับว่ากาลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยูใ่ นหัตถ์ของเทพ อิสระให้ทา่ นได้ถ่ายภาพและชม
วิวทิศทัศน์

ค่า
่ ัก
ทีพ
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (INTER BUFFET)
โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว
พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิม่
ท่านละ 300 บาท
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นั่งกระเช้าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอย
อัน - หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - เมืองโบราณฮอย
อัน - เมืองดานัง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลานาท่าน นั่ งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ จากนัน้ ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตัง้ อยู่ในโซนภาค
กลางของประเทศเวียดนาม ตัง้ อยูห่ า่ งจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์
ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศ
ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็ นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภเู ขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็ น
เมืองท่าที่สาคัญเพราะในแถบนีม้ ีหมู่บา้ นชาวประมงจานวนมากจึงทาให้เกิดเป็ นเมืองท่าทางการค้าที่สาคัญ
อีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม
นาท่านเดินทางสู่ วั ดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทาเลที่ตงั้ ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้ อยู่บนฐาน
ดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ชว่ ยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตัง้ อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ทา่ ทาง
ที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซ่ึงแฝงไว้ดว้ ยคติธรรมอย่างลึกซึง้ ต่อมา นาท่านเดิ นทางสู่ ตลาดฮาน
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กลางวัน
บ่าย

ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้ อยู่ริมแม่นา้ ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นา้ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริม
แม่นา้ เป็ นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทงั้ ของสดและของที่ระลึกให้เลือกซือ้
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นีน้ บั เป็ นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ได้พบกับงานเกะสลักที่ลว้ นปริษฐ์ดว้ ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์
ภายในตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีน
ใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตัง้ อยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที่
ใหญ่ ท่ี สุดในภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็ นแหล่ง ท่องเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึน้ ทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอัน ให้เ ป็ นมรดกโลก ด้ว ยเหตุผ ลว่ า เป็ น ตัว อย่ า งของเมื อ งท่ า ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ใ นสมั ย
คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทัง้ ของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมี
เอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รบั การอนุรกั ษ์ให้อยูใ่ นสภาพเดิมไว้ได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

“สุดคุม้ แถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรือกระด้ ง (Cam Thanh Water Coconut
Village) ที่หมู่บา้ นกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้ อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นา้ ในอดีตช่วงสงคราม
ที่น่ีเป็ นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืน้ เมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่ พายเรือมา
เคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสดุ สนุกสนาน
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ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที4่
เช้า

นาท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปนุ่ เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบือ้ งสีเขียวและเหลือง
เป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์ รงสี่เหลี่ยมจัตุรสั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ ปนุ่ กับชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเกี๋ยน บ้านประจาตระกูลที่สร้างขึน้ เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุ
กเกีย้ นที่มีแซ่เดียวกัน
นาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็ นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทา
เป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที่เก็บสินค้า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลานเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อ
ส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซือ้ ของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตัง้ อยู่ในบ้าน
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้ ึกว่าเมืองนีม้ ีเสน่หม์ าก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบั อิทธิพล
จากจีนและญี่ ปนุ่ ซึ่งได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้ บ้านเรือน วัดวาอาราม
เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ ระหว่างทางขากลับสูเ่ มืองดานัง นาท่าน
เดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD LOBTSER)
โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักเมืองดานัง 1 คืน

เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุ งเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (VZ961 : 13.15-14.55)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็ นสัญลักษณ์
ของการฟื ้ นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6
ช่องจราจร โดยได้เปิ ดใช้งานตัง้ แต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาล
ใจจากตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
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13.15 น.
14.55 น.

นาท่านเดินเที่ยวช้อปปิ ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทัง้ ชาวเวียดนามและชาวไทย
สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน้ ยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ เช่น เสื ้ อ
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสือ้ ผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋ า รวมถึงสินค้าพืน้ เมือง ท่านจะ
ได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปั จจุบนั ได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ ของฝากและถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อนาท่านเดินทางกลับประเทศไทย
รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัส (บั๋นหมี่หรือขนมปั งเวียดนาม)
เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
(พักบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน โดย VZ
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
ท่านละ

ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน
ท่านละ (บนบานาฮิลล์)

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

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

วันที่ 09-12 เมษายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที่ 18-21 เมษายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที่ 25-28 เมษายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

กาหนดการเดินทาง
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วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที่ 29 พฤษภาคม 01 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที่ 06-09 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที่ 11-14 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที่ 20-23 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ: กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK
(เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพิม่ ท่านละ 300 บาท

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ท่าน / ทริป
หัวหน้าทัวร์ทด่ี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือ่ นไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ***
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***หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดิ นทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

เงือ่ นไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสาร
ส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้ จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซงึ่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
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8. กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครือ่ งบินตามเงื่อนไขของแต่ ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
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ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ่ งบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ท่าน
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