ก งเทพ
กรุ
พฯ – ดาานัง – เว้ –ฮอยยอัน – บาน่
บ าฮิลล์
ล –ดาานัง– กรรุ งเทพฯฯ

4 วัน 3 คืืน
โดดยสายกการบิน บางกอก แอร์ เวย์
เ ส(PG
G)
ห
น : (ออกกเดินทางได้ ทุทกวันอาทิตย์์และวันศุกร์ )
นทาง
กําหนดการเดิ
วันแรก
แ

ก งเทพฯ – ดานัง – เว้
กรุ

09.000 น.

คณะพร้ อมกันั ณ สนามบิบินสุวรรณภูภูมิ ผู้โดยสารขขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F
ส
สายการบิ
นบางกอก
บ
แออร์ เวย์ ส
อ นทางสสู่ เมืองดานัังโดยสายการรบินบางกอกก แอร์ เวย์ ส เที่ยวบินที่ PG947
ออกเดิ
เดินทางถึง สนามบิ
ส
นนานนาชาติดานััง เมืองท่าสําคั
า ญของเวียดนามผ่
ด
านขันนตอนพิ
้
ธีการตรวจคนเข้ าเมื
เ อง
และรับสัมภาาระเป็ นที่เรี ยบร้
บ อยแล้ ว มัคคุ
ค เทศก์ท้องถิถิ่นให้ การต้ อนรั
นบ
นํนาท่านออกเเดินทางไปสักการะองค์
ก
เจ้จาแม่ กวนอิมวัดหลินอึ๋งตั
ง งอยู
้ ่เกาะเซิซินตร่า เป็ นวัวัดที่ใหญ่ที่สดของ
ดุ
เมืองดานัง เป็
เ นสถานที่ศัศกั ดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเเชื่อความศรัทธา
ท
ข
ของธาตุ
ทงห้
ั ้ าและจิตใจขอองผู้คนอยูใ่ นที
น ่นี ้ ภายในวิวิหารใหญ่ของวัด
ว มและเทพพองค์ต่างๆตามความเชื่อของ
เป็ นสถานที่บูบชู าเจ้ าแม่กวนอิ
ช านแถบบนี ้นอกจากนี ้ยั้ งมีรูปปั น้ ปูนขาวเจ้
ชาวบ้
น
าแม่กวนอิ
ก มซึง่ มีความ

11.000 น.
12.440 น.

คํ่า

สูงถึง 67 เมตร ตังอยู
้ ่บนฐานดอกบัวกว้ าง35 เมตรยืนหันหลังให้ ภเู ขาและหันหน้ าออกทะเลคอยปกป้อง
คุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ ง วัดแห่งนี ้นอกจากเป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ที่ชาวบ้ านมากราบ
ไหว้ บูชาและขอพรแล้ วยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง
ดานัง จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็ นเมืองประวัติศาสตร์ ใจกลางเวียดนาม เต็มไปด้ วยสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ แม้ ว่าจะโดนพิษของสงครามไปบ้ าง แต่ก็ยงั คงหลงเหลือร่ องรอยแห่งความรุ่ งเรื องสมกับ
เป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ไม่ควรพลาดการมาเยือน
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมืองเว้ )
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม Green Hotel Hue หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (พักที่เมืองเว้ )

วันที่สอง

เว้ – ลังโก – ฮอยอัน - ดานัง

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
ชมวัดเทียนมูหรื อวัดเทพธิดารามสร้ างในศตวรรษที่ 14 ชม
เจดีย์เก่าแก่สูง 7 ชัน้ แต่ละชัน้ มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยู่
ภายในวัดมีระฆังยักษ์ โบราณเก่าแก่หล่อด้ วยทองแดง และมี
แ ผ่ น จ า รึ ก ตั ง้ อ ยู่ บ น ห ลั ง เ ต่ า ข น า ด ใ ห ญ่ ช ม ร ถ เ ก๋ ง
ประวัติ ศ าสตร์ ที่ เ จ้ า อาวาสวัด เที ย นมูใ ช้ เ ป็ นยานพาหนะ
เดินทางสูเ่ มืองไซ่ง่อน เพื่อไปประท้ วงประธานาธิบดีโงห์ดินห์
เดียม ที่ทําเนียบรัฐบาลสมัยนันที
้ ่ไม่ใส่ใจในพระพุทธศาสนา จากนันชม
้ นครจักรพรรดิ (พระราชวังได
นอย) เป็ นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามของราชวงศ์เหวียน ชมความงดงามของพระราชวังไทฮว่า
อัน เป็ นวัง ที่ สํ า คัญ ที่ สุด ในนครจัก รพรรดิ ใช้ สํ า หรั บ ต้ อ นรั บ เชื อ้ พระวงศ์ ร ะดับ สูง และนัก การทูต จาก
ต่างประเทศภายในนครจักรพรรดิ ภายในนครแห่งนี ้ยังประกอบไปด้ วยวัดวาอารามต่าง ๆ สร้ างขึ ้นเพื่ออุทิศ
ให้ กบั ขุนนางทังหลายจากนั
้
นนํ
้ าท่านเดินทางผ่านเส้ นทางไฮหวัน ซึง่ แปลว่า“ช่ องเขาแห่ งเมฆหมอก”ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งของทิวเขาเตรื องเซิน เป็ นพรมแดนธรรมชาติกนั ระหว่างเวียดนามและลาวทางตะวันตก ผ่าน
ช่องอุโมงค์ไฮหวัน
นําท่าน ชมร้ านไข่ มุกเลือกชมผลิตภัณฑ์จากท้ องทะเลโดยเฉพาะไข่มกุ เม็ดงามพาท่านแวะเลือกซื ้อไข่มกุ
เม็ดสวยสินค้ าขึ ้นชื่อของเมืองนีท้ ี่นํามาเรี ยงร้ อยเป็ นสร้ อยคอสร้ อยข้ อมือสามารถซื ้อหากลับไปเป็ นของ
กํานัลแก่ตนเองและคนที่ท่านรักด้ วยราคาและคุณภาพที่น่าพอใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมืองลังโก)
นํ า ท่ า นชมย่ า น เมื อ งเก่ าฮอยอั น ได้ รั บ การ
ประกาศจากองค์ การยูเนสโก้ ให้ ฮ อยอัน เป็ นเมื อง
มรดกโลกทางวัฒ นธรรมเพราะความงดงามและ
เก่าแก่ของบ้ านเมืองรวมทังเอกลั
้
กษณ์อนั โดดเด่นที่
ยังคงสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั ฮอยอันเป็ นชุมชนเล็ก
ที่สามารถเดินเที่ยวได้ ทั่วภายในวันเดียวเนื่องจาก

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

ภายในเมืองมีถนนสายหลักเพียงไม่กี่เส้ นและทุกเส้ นก็
เชื่ อ มต่ อ กั น หมดสถาปั ตยกรรมที่ โ ดดเด่ น ทาง
ประวัติศาสตร์ อาทิเช่นศาลเจ้ าจั่วฟุกเกี๋ยนที่สร้ างขึ ้น
ตังแต่
้ สมัยพ.ศ. 2435 สําหรับนัดพบปะของชุมชนชาว
จีนจากฟุกเกี๋ยนด้ วยกันจากนันชม
้ บ้ านโบราณเลขที่
101ของชาวจีนในตระกูลTan kyที่สร้ างขึ ้นเมื่อ 75 ปี ที่
แล้ วและอยู่กนั มา 5 ชัว่ อายุคน ชมสะพานญี่ปุ่นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันที่ได้ รับการก่อสร้ าง
โดยชุมชนชาวญี่ปนเมื
ุ่ ่อ 400 กว่าปี ที่แล้ วซึง่ เชื่อมต่อเขตกามโฝและมิงห์เฮีองเข้ าไว้ ระหว่างทางท่านจะพบ
กับสินค้ าหัตถกรรมต่างๆตลอดสองฟากถนน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองดานัง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (เมืองดานัง)
หลังอาหารคํ่าให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปคูก่ บั “สะพานมังกรไฟ”สัญลักษณ์ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกว้ างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแม่นํ ้าฮาน โดยในทุกวันหยุดสุด
สัปดาห์ หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน นักท่องเที่ยวจะได้ เห็นการแสดงลมหายใจแห่งไฟ
ตัวมังกรถูกประดับประดาด้ วยหลอดไฟ LED กว่าพันหลอด ส่องสว่างสวยงามในยามคํ่าคืน

เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรมMuongThanhHotel Danang หรื อเทียบเท่า 4 ดาว(พักที่เมืองดานัง)
วันที่สาม

ดานัง – บาน่ า ฮิลล์ – ดานัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนันนํ
้ าท่านเยือนภูเขาบานาฮิลล์ ที่อยู่ในดานังโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตรซึ่งภูเขา
้ ้กระเช้ าแห่งบานาฮิลล์ได้ รับ
แห่งนี ้มีทงรี
ั ้ สอร์ ทโรงแรมจุดไฮไลต์ของที่นี่คือการนั่งกระเช้ าขึ ้นไปข้ างบนทังนี
การบันทึกสถิตโิ ลกโดยWorld Record ว่าเป็ นกระเช้ าที่ยาวที่สดุ ในโลกในประเภทNon Stop เพราะมีความ
ยาวถึง 5,042 เมตรในอดีตบานาฮิลล์เป็ นสถานตากอากาศที่ดี
ที่ สุ ด ในเวี ย ดนามกลางถู ก ค้ นพบในสมัย ที่ ฝ รั่ ง เศสเข้ ามา
ปกครองเวียดนามรวมทังสวนสนุ
้
กขนาดใหญ่บนยอดเขาบานา
ฮิลล์แฟนตาซีปาร์ ค (Ba Na Hills Fantasy Park) คือสวนสนุก

เที่ยง
บ่าย
คํ่า

ในร่ มและกลางแจ้ งขนาดใหญ่โดยสร้ างให้ เป็ นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงามตังอยู
้ ่ท่ามกลางสาย
หมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์มีหลายๆโซนให้ ร่วมสนุกกันอย่างเช่นภาพยนตร์ ในระบบ 3D,4D,5D บ้ านผีสิง
ถํ ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆเครื่ องเล่นต่างๆรวมทังร้้ านค้ าและร้ านอาหารครบครัน
รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(บาน่ า ฮิลล์ )
อิสระตามอัธยาศัย บนบาน่า ฮิลล์ จนสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับสูด่ านัง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(เมืองดานัง)
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรมMuongThanh Hotel Danang หรื อเทียบเท่า 4 ดาว (พักที่เมืองดานัง)

วันที่ส่ ี

ดานัง – กรุ งเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนันนํ
้ าท่านสนุกสนานกับการเลือกซื ้อของฝากคนที่รักทางบ้ านและตัวท่านเองณตลาดHan Marketเป็ น
ตลาดสินค้ าพื ้นเมืองที่ขึ ้นชื่อของเมืองดานัง
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินดานัง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์ เวย์ ส เที่ยวบินที่ PG948
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภ์ าพ...

13.35 น.
15.15 น.



กําหนดการเดินทาง
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือน เมษายน

3 – 6 / 24 – 27 ก.พ. 60
10 – 13 / 24 – 27 มี.ค. 60
10 - 13 / 24 – 27 เม.ย. 60

อัตราค่ าบริการ(เงินบาท)
ราคาสําหรับผู้ใหญ่ (พักห้ องคู)่ ท่านละ
ราคาสําหรับเด็กเสริ มเตียง (เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี )
ราคาสําหรับเด็ก ไม่เสริ มเตียง (เด็กอายุตาํ่ กว่า 11 ปี )
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

21,500.19,900.18,900.+7,900.-

หมายเหตุ
 ราคานี ้สําหรับกรุ๊ป 20 ท่านออกเดินทาง พร้ อมมีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 1 ท่านเดินทางไปด้ วย


อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ –ดานัง– กรุ งเทพฯ
สายการบินBangkok Airways (PG)ชันทั
้ ศนาจร
 โรงแรมที่พกั จํานวน3คืน (พักห้ องคู)่
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นอํานวยความสะดวกตามรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
 ค่ายานพาหนะนําเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตาม
รายการ
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้ ตามรายการ(Standard)
 บริ การนํ ้าดืม
่ วันละ1ขวดและผ้ าเย็น
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ 1 ท่าน เดินทางจากเมืองไทย
(ในกรณีกรุ๊ป 20 ท่านขึ ้นไป)

อัตราค่ าบริการไม่ ได้ รวม
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับ วันละ 100 บาท ต่อ
ท่าน(รวม 4 วัน ท่านละ 400 บาท)
 ค่าวีซา่ สําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าพักห้ องเดีย
่ วเพิ่มตามอัตรา
 ค่าใช้ จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ
ค่าอาหารเครื่ องดื่มสัง่ เพิ่ม, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าทิปพนักงานฯลฯ
 ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหกั ณที่จา่ ย 3%
ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรี ยกเก็บ)

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทางเข้ าประเทศเวียดนาม (สําหรับหนังสือเดินทางไทย)
 หนังสือเดินทางที่มีหน้ าว่างและมีวน
ั กําหนดอายุใช้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่จะออกเดินทาง
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชําระค่ าบริการ
 ส่งรายชื่อลูกค้ าสําเนาหน้ าหนังสือเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่านละ 50% ของราคาเต็ม
 ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน
การยกเลิก
 ต้ องยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
 ยกเลิกหลังจากที่มด
ั จําไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะเก็บค่าใช้ จ่ายตามความเป็ นจริ งที่ได้ ชําระไว้ แล้ ว
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้ จา
่ ยทังหมด
้
เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษัทฯมีสท
ิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลหรื อเหตุการณ์หรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงและ
ทางอ้ อมเช่นการเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
 หากท่านยกเลิกบางรายการหรื อยกเลิกการเดินทางก่อนที่รายการจะสิ ้นสุดทางบริ ษัทฯถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่
รับผิดชอบคืนค่าบริ การที่ท่านได้ ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
 บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศหรื อห้ ามเข้ าประเทศอันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ



















รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ หลังจากที่ได้ ทําการสํารองที่นงั่ และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินและอัตราการปรับราคาค่าเชื ้อเพลิง
ต่างๆซึง่ อยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทฯ
มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริ ษัทฯไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆทังสิ
้ ้นแทนบริษัทฯนอกจากจะมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯกํากับเท่านัน้
บริ ษัทฯจัดทํารายการนี ้สําหรับผู้มีจดุ ประสงค์การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้ างตามความเหมาะสมอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของเครื่ องบินภัยธรรมชาติ
หรื อสภาวะทางการเมืองทังนี
้ ้บริ ษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของคณะเป็ นสําคัญ
เมื่อท่านตกลงชําระค่าบริ การทังมั
้ ดจําบางส่วนหรื อเต็มจํานวนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
และข้ อตกลงต่างๆที่ระบุไว้ ในรายการแล้ ว
โรงแรมที่พกั ในแต่ละประเทศซึง่ บางประเทศมีมาตรฐานในการกําหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย
โดยที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงการจัดระเบียบดาวและประเภทห้ องพักของประเทศนันๆ
้
ตามที่ระบุไว้ ในรายการเท่านันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นห้ องพักคู(่ Twin หรื อDouble) ในกรณีที่ทา่ นมีความประสงค์พกั 3 ท่าน
โดยจะขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพักและรูปแบบของห้ องพักในแต่ละโรงแรมซึง่ มีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ ท่าน
ไม่ได้ ห้องพักติดกันหรื อไม่สามารถเสริ มเตียงได้ ตามที่ต้องการ
กระเป๋ าถือเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวของท่านทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้ าหรื อเกิดอุบตั เิ หตุ
ต่างๆใดๆทังสิ
้ ้น
ระหว่างการเดินทางการไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้
ในกรณีที่ท่านมีความจําเป็ นที่จะต้ องออกบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศกรุณาแจ้ งหรื อติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น

