#13064 ทัวรเวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเมืองฮอยอัน สะพานสีทอง บิน VZ

ทัวรเวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง หมูบานแกะสลักหินออน นั่งเรือกระดง วัด
กวางตุง นั่งกระเชาขึ้นบานาฮิลล สวนสนุกแฟนตาซีพารค สวนดอกไมเมืองหนาว
สะพานมังกร คารฟดรากอน วัดหลินอึ๋ง

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - ดานัง - ฮอยอัน - หมูบา นแกะ
สลักหินออน - หมูบา นกัม
๊ ทาน (นั่งเรือกระดง) - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน วัดฟ ุกเกี๋ยน (สมาคมฟ ุกเกี๋ยน) - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน - สะพานญี่ปุน
ในประเทศเวียดนาม

2

ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สะพานสี
ทอง - สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด



3

สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปั ้นปลามังกร - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน
- ทา อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ





โรงแรม



Sea Garden Hotel
or Bien Vang Hotel
or Nhu Minh Hotel
or Hawai Hotel or
Ho-ang Dai Hotel
หรือเทียบเทา





Mercure French
Village Bana Hills
หรือเทียบเทา





-



กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เมืองดานัง เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมูบานกั๊มทาน นั่ง
เรือกระดง - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - สมาคมฟุกเกี๋ยน/
วัดฟุกเกี๋ยน - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู - สะพาน
ญี่ปุนในประเทศเวียดนาม
เชา
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
09.00 น. ออกเดินทางสเู มืองดานั ง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ964 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
10.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานั ง หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองดานั ง เมืองสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นเดินทางสู เมืองฮอยอัน
นํ าทานแวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝี มือการแกะสลักหินออน หินหยก
จากนั ้น นั่ งเรือกระดง เอกลักษณอยางหนึ่ งของชาวเมืองฮอยอัน (Bamboo basket boat) พาทานนั่ งเรือกระดง สัมผัส
วิถ ีชีวิต ชาวเวียดนาม
นํ าทาน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็ นเมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซึ่งมนตเสน ห
อยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ไมซํ้าแบบ
ทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก
นํ าทานชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหวพระที่ วัดกวางตุง ที่ชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่
นั บถือกวนอู ใหความเคารพนั บถือกอนออกเรือคาขายเป็ นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามกกลอมรอบสถานที่แหงนี้
นํ าชมพิพิธภัณฑประวัต ิศาสตร วัดกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุน สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็ นสัญลักษณของ
เมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ปี
ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปั ต ยกรรมที่ยังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ
อิสระชอปปิ้ งสินคาพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผาปั กมืออันวิจิต ร โคมไฟซึ่งเป็ นสัญลักษณ เมืองฮอยอัน เสื้อปั ก
กระเป าปั ก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม)
จากนั ้นเดินทางกลับสู เมืองดานั ง
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร)
เทา



เชา

พักที่ Sea Garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Ho-ang Dai Hotel หรือเทียบ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

หมูบานแกะสลักหินออน
หมูบานแกะสลักหินออน เป็ นหมูบานแหงหนึ่ งอยูในตัวเมืองดานั งที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไป
ทั่วโลกในเรื่องงานฝี มือ การแกะสลักหินออน หินหยก ที่นักทองเที่ยวสามารถเลือกชม
และซื้อกลับไปเป็ นของฝากทางบานได

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

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
ดวยเสน หที่ถ ูกอนุรักษไว บานในแถบนี้ จะมีอาคารสีเหลืองสดใสโดดเดนเป็ นเอกลักษณ
รวมถึงมีไฮไลตคือโคมไฟหลายรอยดวง ซึ่งเมื่อตกคํ่าโคมไฟจะสวางไสวไปทั่วเขตเมืองเกา
นั บเป็ นภาพที่สวยงามมาก และอีกสิ่งหนึ่ งที่นาสนใจคือวิถ ีชีวิต ที่เรียบงายของชาวฮอยอัน
ที่ยังคงรักษาขนมธรรมเนี ยม ศิลปะ ประเพณีเกาๆ ของบรรพบุรุษที่ผสมผสานความเป็ น
จีน ญี่ปุน กับเวียดนามเอาไวไดอยางลงตัว

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)
เป็ นวัดของสมาคมชาวจีนอพยพที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ นศูนยรวม
ของชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงปี พ.ศ 2388-2428 โดยพื้นที่สมาคมใชสําหรับเป็ นที่
พบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากมณฑลฟุกเกี๋ยนที่มีพื้นเพและแซเดียวกัน มีจุดเดน
อยูที่งานไมแกะสลักลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอยมาจุดทิ้งไวเพื่อเป็ นสิริมงคล

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน
พิพิธภัณฑแหงนี้ ต ั้งอยูในพื้นที่เจดีย Quan Am ของเมืองฮอยอัน ภายในจัดแสดง
ตัวอยางสิ่งประดิษฐยุคกอนจาม ภาพถายประวัต ิศาสตร เครื่องประดับเซรามิค และอื่นๆ ที่
นํ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองฮอยอันแหงนี้

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม
เป็ นสะพานเกาแกที่เชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญี่ปุน ที่มาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพื่อใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซึ่งบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยมจัต ุรัสซึ่ง
เป็ นศาลเกาแกอยูคูเมืองนี้ มานาน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ เมนูกุงมังกร
 Sea Garden Hotel or Bien Vang Hotel or Nhu Minh Hotel or Hawai Hotel or Ho-ang Dai Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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

วันที่ 2


กิจกรรม

กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค
- สะพานสีทอง - สวนดอกไมเมืองหนาว
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
้

นํ าทานสู ภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานั งประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงนี้ ประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม
นํ าทานสูจุดไฮไลต นั่ งกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ที่ไดรับการบันทึกสถิต ิโลก โดย World Record วาเป็ นกระเชาที่
ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีต บานาฮิลลเป็ นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดใน
เวียดนามกลาง ถูกคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟ นานาชาติ)
ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค (Ba Na Hills Fantasy Park)
สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเป็ นเหมือนเมืองแหงเทพนิ ยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอกบนยอด
เขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่อง
เลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน
นํ าทานชม สะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็ นเอกลักษณอยางสวยงามบนเขาบาน าฮิ
ลล และสวนดอกไมเมืองหนาว
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟ นานาชาติ)
พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ นานาชาติ

สวนสนุกแฟนตาซีพารค
ที่นี่เป็ นสวนสนุกบนบาน าฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนั ง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอื่นๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปปิ้ งซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

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

สวนดอกไมเมืองหนาวดาลัด
เป็ นสวนดอกไมประจําเมืองดาลัด สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 เป็ นสวนดอกไมขนาดใหญ
ไกลทะเลสาบ โดยอยูหางประมาณ 2 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง ภายในสวนมีดอกไม
หลายชนิ ดใหผูเขาชมไดอิ่มเอิบไปกับความสวยงามของดอกไมชนิ ดตางๆ นั บพันชนิ ด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ นานาชาติ
 Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปนปลามังกร - วัดหลินอึ้ง หรือ
วัดลินหอึ๋ง - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานั งในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานั งไดรับอิสรภาพและเป็ นสถานที่
ที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานั ง ตองแวะชมความสวยงามและชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเป็ นสัต วใน
ตํานานที่พนนํ้ าจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปร เป็ นอนุสาวรียต อนรับแขกบานแขกเมืองของดานั ง
นํ าทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็ นวัดสรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานั ง เป็ นสถานที่
ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิต ใจของผูคนอยูในที่นี้ ภายในวิหารใหญของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคต างๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้
นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้ นเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35 เมตร ยืน
หันหลังใหภูเขาและหันหน าออกทะเล คอยปกป องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งและยังมีหินออนแกะสลักเป็ น
รูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด
วัดแหงนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม
เป็ นอีกหนึ่ งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานั งไดสวยงามมาก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก
รองเทา กระเป า สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผาปั กมืออันวิจิต ร โคมไฟ ผาปั ก กระเป าปั ก ตะเกียบไมแกะสลัก
ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองดานั ง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
คํ่า

่

่

18.10 น. ออกเดินทางจากเมืองดานั ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ963 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สะพานมังกรเวียดนาม
สะพานมังกร เป็ นอีกหนึ่ งที่เที่ยวที่สําคัญของเมืองดานั ง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝั่ ง
ของแมนํ้าฮัน เปิ ดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานั ง สะพานมังกรแหงนี้ ถ ือเป็ นแลนมารคสําคัญที่หนึ่ งของ
เมืองดานั ง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พนนํ้ า คลายๆ สิงคโปร

รูปปนปลามังกร
รูปปั้ นปลามังกร มีนํ้าหนั กเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็ นอัญมณีที่มีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยว
สํารวจ และถายรูปที่ระลึก

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 ที่เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานั ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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 ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัต โนมัต ิ
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว เชน คา
อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
คาทําหนั งสือเดินทาง
คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทิป
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

วีซา
สําคัญมาก กรุณานํ าหนั งสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง ทางบริษัทไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่ทานลืมนํ ามา หรือ
นํ าหนั งสือเดินทางมาผิดเลม **พาสปอรต ตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน**

หมายเหตุ
่

ราคาเด็กทารก อายุต ํ่ากวา 2 ปี 3,000 บาท
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให)
ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจาก
เมืองไทย แลวแตความพึงพอใจของทาน
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน)
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว
บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินตนทางขาไป เทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
หมายเหตุ : หองพักบนบาน าฮิลล ไมมีหองสําหรับพัก 3 ทาน
(พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 2,000 บาท เฉพาะหองพักบนบานาฮิลล 1 คืน) หรือสามารถอัพเกรดหอง Family พักได 3-4 ทาน เพิ่ม
ทานละ 300บาท

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน
ทาง)

