#10004 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
สวนสนุกแฟนตาซีพารค นั่งสามลอชมเมืองดานัง บิน VZ

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน พระราชวังเว ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม
บานาฮิลล เมืองโบราณฮอยอัน หมูบานกั๊มทานนั่งเรือกระดง ตลาดฮาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - เว - พระราชวังเว - ตลาดดองบา ลองเรือมังกรแมนํ้า หอม



วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - สุสานจักรพรรดิไคดิงห - นั่งรถสามลอซิโคลเวียดนาม ยอดเขาบานาฮิลล - กระเชา บานาฮิลล - สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซีพารค







โรงแรม



Jasmine
Hotel or Alba
Hotel หรือ
เทียบเทา



Mecure Bana
Hill French
Village หรือ
เทียบเทา

3

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ฮอยอัน - หมูบา นกัม
๊ ทาน (นั่งเรือกระดง) - วัดฟ ุกเกี๋ยน Old House of Tan Ky - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - สะพานมังกรเวียดนาม







LAVENDER
DANANG
HOTELหรือ
เทียบเทา

4

ตลาดฮาน - ทา อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,000

11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63

฿12,900

฿12,900

฿11,900

฿4,000

20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,000

24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

฿12,900

฿12,900

฿11,900

฿4,000

4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63

฿14,900

฿14,900

฿13,900

฿4,000

5 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63

฿14,900

฿14,900

฿13,900

฿4,000

30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63

฿12,900

฿12,900

฿11,900

฿4,000

2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,000

3 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63

฿12,900

฿12,900

฿11,900

฿4,000

8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63

฿12,900

฿12,900

฿11,900

฿4,000

28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,000

5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63

฿12,900

฿12,900

฿11,900

฿4,000

18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63

฿14,900

฿14,900

฿13,900

฿4,500

5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63

฿14,900

฿14,900

฿13,900

฿4,500

11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

1 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63

฿12,900

฿12,900

฿11,900

฿4,500

14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63

฿13,900

฿13,900

฿12,900

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว พระราชวังเว - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม
เชา
07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคาทเตอรQ สายการบินเวียดเจทแอรเวย
VIETJET AIRWAY โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
10.50 น. ออกเดินทางสูเมืองดานั ง โดยเที่ยวบิน VZ 960 **หมายเหตุ** เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ
Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป็ นไปตาม
เงื่อนไขสายการบิน
บาย
12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานั ง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานั งเป็ นเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเป็ นเมืองทาที่สําคัญและเป็ นเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้ เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเป็ นเมืองทาที่สําคัญ
บริการขนมปั งบั๋นหมี่ Banhmi เป็ นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม
จากนั ้นเดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบ
ฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.
2536 ใหเป็ นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
นํ าทานชม พระราชวังหลวงของกษัต ริยราชวงศเหวียน พระราชวังแหงนี้ สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคยเป็ นที่
ประทับของพระมหากษัต ริยราชวงศเหวียน13 พระองค พระราชวังแหงนี้ ต ั้งอยูใจกลางเมืองเป็ นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและ
งดงามแหงนี้ ไดถ ูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
จากนั ้นอิสระชอปปิ้ งที่ ตลาด Dong Ba เป็ นตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าหอมรอบนอกจะเป็ นสินคาของที่ระลึกเป็ นสวน
มาก ดานในเป็ นของใชทั่วไป
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
จากนั ้นพักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนูขนมปั งบั๋นหมี่ Banhmi

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นสนามบิน
นานาชาติที่สามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหน า

เว
เมืองเวต ั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝั่ งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของ
กษัต ริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัต ิ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็ นสวนหนึ่ งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็ น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนั กทองเที่ยวเพราะมี
แหลงประวัต ิศาสตร วัฒนธรรม เสน หที่ไรกาลเวลาของสถาปั ต ยกรรมที่ลํ้าคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่ งแมนํ้าหอมดวย

พระราชวังเว
เป็ นพระราชวังเพียงที่นี่ที่เดียวในประเทศเวียดนาม และเป็ นที่ประทับของกษัต ริยในรา
ชวงคเหงียนทั้ง 13 พระองค ในชวงระหวาง คศ. 1802 – 1935 กษัต ริยองคแรก ชื่อ
กษัต ริยยาลอง (Gia Long) พระองคสรางพระราชวังนี้ เมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี
ค.ศ 1832 รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัต ริยองคสุดทายที่ประทับชื่อกษัต ริย
เบาได และเป็ นกษัต ริยองคสุดทายของเวียดนาม

ตลาดดองบา
เป็ นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ที่อยูต ิดกับเมื่อนํ้ าเหือง หรือแมนํ้าหอม เป็ นแหลง
ชุมนุมคนไทยในเมืองเวที่ไมไดนัด หมายกันมากอน ของที่นี่สามารถตอรองได และ
จําเป็ นตองตอดวย เพราะราคาบางอยางก็สูง



ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม

คํ่า

ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิ ดมาจากบริเวณตนนํ้ าที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่สง
กลิ่นหอม เป็ นแมนํ้าสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวนํ้ าใหเห็นอยูเป็ นระ
ยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
่

๋

่

๋

่ ่

่ ่

่

เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถ
เลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย

วันที่ 2



กิจกรรม

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - สุสานจักรพรรดิไคดิงห - นั่งรถ
สามลอซิโคลเวียดนาม - ยอดเขาบานาฮิลล - กระเชาบานาฮิลล สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซีพารค
เชา
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริม
ฝั่ งแมนํ้าหอม
จากนั ้นนํ าทานชม สุสานกษัต ริยไคดิงห สุสานแหงนี้ เป็ นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปั ต ยกรรมตะวัน
ออกเขากับสถาปั ต ยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเป็ นบันไดมังกรอันโออา
หมายเหตุ : ตั้งแต เดือนเมษายน 2563 เป็ นตนไป ขอสงวนสิทธิไ์ มไป สุสานกษัต ริยไคดิงห
พิเศษ!! นํ าทานนั่ งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเป็ นจุดเดนและเอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่
สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD
นํ าทานเดินทางสูเมืองดานั ง
จากนั ้นเดินทางสู บานาฮิลล บานาฮิลลเป็ นที่ต ากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง
เวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเป็ นสถานที่พักผอนใน
ระหวางการรบระหวางที่นั่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้งนํ้ าตก Toc Tienและลําธาร
Suoi no (ในฝั น)
จากนั ้น นั่ งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล กระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิต ิโลกโดยWorld Record วาเป็ นกระเชาไฟฟ า
ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็ นกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนั กทอง
เที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิอ์ ันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวย
ซํ้าวาที่นี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 10 องศาเทานั ้น
นํ าทานชม สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็ นเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบาน าฮิลล
สนุกสนานกับโลกแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบน
สวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิงที่ไมรวมใหในรายการ) ที่เป็ นสวนหนึ่ งของบาน าฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลาย
รูปแบบเชนทาทายความมันสของหนั ง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปิ้ งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีก
มากมายที่รอทานพิสูจน ความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิ ดอยางจุใจ
คํ่า
บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ ต นานาชาติ ณ ภัต ตาคารบาน าฮิลล
นํ าทานเขาสูที่พัก โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบาน าฮิลล



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)
เป็ นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมนํ้าหอม เป็ นอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซึ่งสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) คําวา
เทียนหมุ แปลวา เทพธิดา ดังนั ้น นั กทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษา
ไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้งอยูฝั่งซายของริมแมนํ้าหอมของประเทศเวียดนาม ทางไป
สุสานของพระเจามิงหหมาง วัดแหงนี้ นับเป็ นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน จุดเดน
ที่สุดของวัดแหงนี้ คือ เจดียทรงเกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็ นตัวแทน
ของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา

สุสานจักรพรรดิไคดิงห
สุสานจักรพรรดิไคดิงห เป็ นสุสานที่องคจักรพรรดิองคที่ 12 สรางขึ้นและถือวาเป็ นสุสาน
ที่งดงามของสถาปั ต ยกรรมการกอสรางที่มีลวดลายออนชอยผสมผสานกับความงามของ
ภาพตกแตงผนั งดวยกระเบื้องสี ซึ่งเป็ นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ไดรับการ
ตกทอดมานั บพันปี และภาพเขียนอันวิจิต รบรรจงที่ฝาเพดานที่ศิลปิ นบรรจงใชพูกันวาด
ดวยเทา

นั่งรถสามลอซิโคลเวียดนาม
เป็ นจักรยานสามลอปั่ นรับจางในเวียดนาม หรือเป็ นที่รูจักกันในชื่อ "ซิโคล" เป็ นที่ดึงดูด
ทั้งคนธรรมดาสามัญ ไปถึงบุคคลสําคัญระดับประเทศนี้ ดวยลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ
ของตัวรถเปิ ดกวางรับอากาศบริสุทธิ ์ เคลื่อนที่ไปอยางชาๆ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน
รอบขาง โดยไมมีสิ่งกีดขวางสายตาจากบรรยากาศรอบตัว สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นบนถนน ไปจนถึงรานคาขางทางไดงายกวาการโดยสารรถแท็กซี่ หรือยานพาหนะอื่นๆ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู SEA FOOD

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

กระเชาบานาฮิลล
นั่ งกระเชาขึ้นสู Ba Na Hills สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่
นี่ การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเล เพราะสายตาจะจดจอ
อยูกับความสวยงามของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

สะพานสีทอง
เป็ นสะพานที่ต ั้งตระหงานอยูเหนื อหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็ น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุด
ตานั กทองเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็ นอุงมือหินขนาดยักษ ที่แบกรับสะพานสีทองนี้ เอาไว ที่
นี่ เหมาะมากที่จะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศน อันกวางใหญที่ไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค

สวนสนุกแฟนตาซีพารค
ที่นี่เป็ นสวนหนึ่ งของบาน าฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทา ทาย
ความมันสของหนั ง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่อง
เลน เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือ
ชอปปิ้ งซื้อของ ที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจน ความ
มันสกันอยางเต็มที่ใหทานได สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิ ดอยางจุใจ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟ ต นานาชาติ
 Mecure Bana Hill French Village หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ตั้งแต เดือนเมษายน 2563 เป็ นตนไป ขอสงวนสิทธิไ์ มไป สุสานกษัต ริยไคดิงห
นั่ งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป
ที่แฟนตาซีพารค คาทัวรรวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิงที่ไมรวมใหในรายการ

วันที่ 3



กิจกรรม

วัดหลินอึ้ง (วัดลินหอึ๋ง) - ฮอยอัน - หมูบานกั๊มทาน นั่งเรือกระ
ดง - วัดฟุกเกี๋ยน - Old House of Tan Ky - สะพานญี่ปุนใน
ประเทศเวียดนาม - สะพานมังกรเวียดนาม
เชา
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นแวะสักการะ วัดลินหอึ๋ง เป็ นวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานั งภายในวิหารใหญของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและ
เทพองคต างๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้ นปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบนฐาน
ดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหน าออกทะเลคอยปกป องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งวัด
แหงนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเป็ นอีก
นึ่ งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานั ง
เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั ้นอดีต เคยเป็ นเมืองทา การคาที่สําคัญแหงหนึ่ งในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต
และเป็ นศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเป็ น
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่ องจากเป็ นสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆ แตก็ยังคงรูปแบบ
ของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูต ัวเมืองฮอยอัน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู หมูบานกัม
๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรือกระดง Cam Thanh Water Coconut
Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต ชวงสงครามที่นี่เป็ นที่พักอาศัยของเหลาทหาร
อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานํ าที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
(**สําหรับการเขาชมหมูบานทางทัวรไดจัดใหทานนั่ งเรือกระดง (รวมในคาบริการแลว และเป็ นธรรมเนี ยมที่ต องมีคาทิปใหแก
คนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)
จากนั ้นนํ าทานชม วัดฟ ุกเกี๋ยน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเป็ นที่พบปะของคนหลายรุน วัด
นี้ มีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลักลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอย มา
จุดทิ้งไวเพื่อเป็ นสิริมงคลแกทาน
นํ าชม Old House of Tan Sky บานโบราณซึ่งเป็ นชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและ
สวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ปี ปั จจุบันไดรับการอนุรักษไวเป็ นอยางดี และยังเป็ นที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่
เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปั ต ยกรรมของจีน ญี่ปุน และเวียดนาม ดาน
หน าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเป็ นรานบูต ิค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่ งใกลแมนํ้าทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิว
ทิวทัศน และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้าทูโบนไดเป็ นอยางดี
่
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นํ าชม สะพานญี่ปุน ซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปี มาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิส
์ ิทธิ ์ ที่สรางขึ้นเพื่อสวด
สงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุน สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่
มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้ าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงสรางสะพานนี้ โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัย
พิบัต ิขึ้นอีก
ชม ศาลกวนอู ซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุนและที่ฮอยอันชาวบานจะนํ าสินคาตางๆ ไวที่หน าบาน เพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวทาน
สามารถซื้อของที่ระลึก เป็ นของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป าโคมไฟ เป็ นตน
จากนั ้นนํ าทานชม สะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่ งที่เที่ยวดานั งแหงใหมสะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหง
ใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝั่ งของแมนํ้าฮันประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเป็ นแหลงทองเที่ยวดานั ง เป็ นสัญลักษณของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยไดเปิ ดใชงานตั้งแตปี 2013 ดวยสถาปั ต ยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเมื่อกวาหนึ่ งพันปี มาแลว
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเขาสูที่พัก โรงแรมLAVENDER DANANG HOTELหรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
วัดหลินอึ๋ง มีเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต ั้งดี หันหน าออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เป็ นอีกนึ่ งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานั ง

ฮอยอัน
เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่ งทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีต เคยเป็ นเมืองทาที่ใหญที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต เป็ นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ ง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็ นมรดกโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)
หมูบานกัม
๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต
ชวงสงครามที่นี่เป็ นที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานํ าที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

วัดฟุกเกี๋ยน
เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเป็ นที่พบปะของคนหลายรุน
วัดนี้ มีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอย มาจุดทิ้งไวเพื่อ เป็ นสิริมงคลแกทาน

Old House of Tan Ky
เป็ นชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี โดยเป็ นบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุด
ของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ปี ปั จจุบันไดรับการอนุรักษไวเป็ นอยางดี และยังเป็ น
ที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปั ต ยกรรมของจีน ญี่ปุน และเวียดนาม ดานหน าอาคารติดถนนเห
วียนไทฮ็อกทําเป็ นรานบูต ิค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่ งใกลแมนํ้าทูโบนมีประตูออกไม
สามารถชมวิวทิวทัศน และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้าทูโบนไดเป็ นอยางดี

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม
สะพานเกาแกที่เชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาวญี่ปุน
ที่มาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพื่อใหรถผานไดโดย
ชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการบูรณะ
ซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซึ่งบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยมจัต ุรัสซึ่งเป็ น
ศาลเกาแกอยูคูเมืองนี้ มานาน

สะพานมังกรเวียดนาม
สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่ งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอ
สองฟากฝั่ งของแมนํ้าฮัน เปิ ดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานั ง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้ เป็ น Landmark แหง
ใหมของเมืองดานั ง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พนนํ้ า คลายๆสิงคโปร



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 LAVENDER DANANG HOTELหรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

(**สําหรับการเขาชมหมูบานทางทัวรไดจัดใหทานนั่ งเรือกระดง (รวมในคาบริการแลว และเป็ นธรรมเนี ยมที่ต องมีคาทิปใหแก
คนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)

ตลาดฮาน - ทาอากาศยานนานาชาติดานัง - ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
เชา
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานเดินเที่ยวและชอปปิ้ งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิ ด เชนผา เหลา บุหรี่ และของกินตางๆ เป็ น
ตลาดสดและขายสินคาพื้นเมืองของเมืองดานั ง
ไดเวลาสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินดานั ง
บาย
13.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจทแอรเวย เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดฮาน
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานั ง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมนํ้า ดาน
หน าตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเป็ นรูปปั้ นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึก
ใหเลือกซื้อ

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นสนามบิน
นานาชาติที่สามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหน า



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ มีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อ
ไดหากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสูงขึ้น ตามอัต ราคานํ้ ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิป
์ รับราคาตั๋วดังกลาว
- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
- กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั ้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัต ถกรรม เป็ นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
- อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ น
ขนาดของตามประเทศเวียดนาม
เงื่อนไขอื่นๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นํ าไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 15 ทาน โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวง
หน า 10 วันกอนการเดินทาง
- กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท
สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ (ชวงเทศกาลกรุณา
ชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิใ์ นการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คารถโคชรับ - สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
- คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
- ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด (สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
- คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได
บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น หนั งสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปี ยกนํ้ า หามสแตมป ต ัวการต ูน
หรือสแตมป อยางอื่นที่ไมใชสแตมป จากศุลกากรของประเทศนั ้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง ไมเชนนั ้นพาสปอรต ของ
ทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

หมายเหตุ
ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง**
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การปิ ดของ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร
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โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหน าอยางถี่ถ วน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวา
ลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม
- หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพัก
แตละประเภทอาจจะไมต ิดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเป็ น 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม
- โรงแรมในเวียดนามหองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่
หองซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดต ิดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟต ซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนั กขัต
ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป วย
กะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า 10 วันกอนการเดินทาง
- กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน าทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ าทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

