#15968 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ภูเขาบานาฮิลล นั่งเรือกระดง บิน PG

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน เจดียเทียนมู ลองเรือแมนํ้าหอม
พระราชวังโบราณไดโนย วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุน หมูบานกัมทาน สะพานมังกร
นั่งกระเชาบานาฮิลล สะพานโกเดนบริดจ สวนดอกไมแหงความรักบานาฮิลล บา
นาฮิลลแฟนตาซีพารค วัดลินหอึ๋ง

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมนํ้า หอม

พระราชวังเว - ฮอยอัน - หมูบา นแกะสลักหินออน - วัดฟ ุกเกี๋ยน (สมาคมฟ ุกเกี๋ยน) สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - หมูบา นกัม
๊ ทาน (นั่งเรือกระดง)









โรงแรม



Thanh
Lich Hotel
หรือเทียบ
เทา



Sea
Garden
Hotel หรือ
เทียบเทา
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สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค







Mercure
Bana Hill
หรือเทียบ
เทา

4

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ทา อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 เม.ย. 65 - 23 เม.ย.
65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

4 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

18 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

8 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

20 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

14 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

5 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65

฿14,999

฿14,999

฿14,999

฿5,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - วัดเจดีย
เทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม
เชา
07.30 น. คณะพรอมกันทีท
่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน เตอร F สายการบิน
บางกอก แอรเวย (PG) โดยมีเจาหน าที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
แกทาน
10.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดานั ง ประเทศเวียดนามโดยสายบิน การบินบางกอก แอรเวย เที่ยวบินที่ PG 947 (ใชระยะ
เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บาย
12.45 น. ดินทางถึงสนามบิน ดานั ง ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับ
ประเทศไทย)
เดินทางเขาสูเมืองเว ตั้งอยูในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่ งแมนํ้าหอม ถัดเขามาในแผนดินจากริมฝั่ งทะเลจีนใตเพียง 2-3 ไมล
หางจากกรุงฮานอยไปทางใตประมาณ 540 กิโลเมตร และหางจากนครโฮจิมินหไปทางเหนื อประมาณ 644 กิโลเมตร
นํ าทานชม วัดเจดียเทียนมู วัดแหงนี้ นับเป็ นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน จุดเดนที่สุดของวัดแหงนี้ คือ เจดียทรงเกง
8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็ นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา สวนทางฝั่ งซายและขวาเป็ นที่ต ั้งของ
ศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนั กถึง 2,000 กิโลกรัม
จากนั ้นอิสระชอปปิ งที่ ตลาด DONG BA เป็ นตลาดใหญต ั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าหอม รอบนอกจะเป็ นสินคาของที่ระลึกเป็ นสวน
มาก ดานในเป็ นของใชทั่วไป และถาเขาไปถึงริมนํ้ าจะเป็ นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทุกทาน ลองเรือมังกรที่แมนํ้าหอม ชมบรรยากาศและความเป็ นอยูสองฟากฝั่ ง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราชนิ พนธที่
เป็ นมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเป็ นการแสดงที่งดงาม และเป็ นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเวไมควร
พลาด
พักที่ Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา



เชา

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



บาย

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

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

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)
เป็ นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมนํ้าหอม เป็ นอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซึ่งสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คําวาเทียนมู แปลวา เทพธิดา
ดังนั ้นนั กทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้ง
อยูฝั่งซายของริมแมนํ้าหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง วัด
แหงนี้ นับเป็ นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน จุดเดนที่สุดของวัดแหงนี้ คือเจดียทรง
เกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็ นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา

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



คํ่า

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม
ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอม ซึ่งเป็ นแมนํ้าที่มีแหลงกําเนิ ดมาจากบริเวณตนนํ้ าที่อุดมไป
ดวยดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เป็ นแมนํ้าสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวนํ้ า
ใหเห็นอยูเป็ นระยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Thanh Lich 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

พระราชวังเว - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - วัดฟุก
เกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน) - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - หมู
บานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเขาชม พระราชวังโบราณไดโน ย แหงสุดทายของเวียดนาม ที่องคการยูเนสโกประกาศใหเป็ นแหลงมรดกโลก เป็ นที่
ประทับ ที่ทําการของระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงศเหงียนมีกษัต ริย 13 องคที่ไดขึ้นครองราชย นั บ
ตั้งแตปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเป็ นอยางยิ่ง
หลังจากนั ้นเดินทางสู เมืองฮอยอัน เมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซึ่งมนตเสน หอยูที่บาน
โบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ไมซํ้าแบบทั้งในดาน
ศิลปะและการแกะสลัก
นํ าทานเยี่ยมชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝี มือการแกะสลักหินออน หินหยก
จากนั ้นพาทุกทานสู วัดฟุกเกี๋ยน หรือ สมาคมฟุกเกี๋ยน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ใชเป็ นที่
พบปะของคนหลายรุน และภายในยังเป็ นที่ต ั้งของวัดที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับลัทธิของพระนางเทียนเหา วัดนี้ มีจุดเดนอยูที่งาน
ไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอย มาจุดทิ้งไว เพื่อเป็ น
สิริมงคล
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าชม สะพานญี่ปุน อีกหนึ่ งสัญลักษณของเมืองฮอยอัน สรางโดยชาวญี่ปุน เมื่อประมาณ 400 ปี ที่ผานมา รูปทรงของ
สะพานมีลักษณะโคงมีหลังคามุงกระเบื้องเป็ นคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงจัต ุรัส เมื่อเดินขามสะพานไปอีกฝั่ งก็จะไดพบกัน
บานเรือนเกาสไตลญี่ปุนตลอดจนรานสไตลอารทแกลอรี่ริมถนนคนเดินสองฟากฝั่ งถนน
ชม ศาลกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ออกเดินทางสู หมูบานกัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่ งเรือกระดง หมูบานเล็กๆ
ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรม
อันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานํ าที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!! กุงมังกร
พักที่ Sea Garden Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังเว
เป็ นพระราชวังเพียงแหงเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็ นที่ประทับของกษัต ริยในรา
ชวงคเหงียนทั้ง 13 พระองค ในชวงระหวาง ค.ศ. 1802 – 1935 โดยมีกษัต ริยองคแรก
ชื่อกษัต ริยยาลอง พระองคสรางพระราชวังนี้ เมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี ค.ศ 1832
รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัต ริยองคสุดทายที่ประทับคือกษัต ริยเบาได ซึ่ง
เป็ นกษัต ริยองคสุดทายของเวียดนาม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกร
 Sea Garden Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก - ยอดเขาบานาฮิ
ลล - กระเชาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล
- สวนสนุกแฟนตาซีพารค
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สะพานมังกร สะพานที่เริ่มกอสรางตั้งแตปี 2009 มีความยาว 666 เมตร กวาง 37.5 เมตร เชื่อมตอสอง
ฟากฝั่ งของแมนํ้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเป็ นแหลงทองเที่ยวดานั ง จุดเดนสําคัญอยูที่มังกรทองตัว
ยักษที่อยูกลางสะพาน เป็ นสัญลักษณของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
จากนั ้นนํ าชม สะพานแหงความรัก สถานที่ที่นิยมของหน ุมสาวคูรักกันมาซื้อกุญแจใสคลองใสสะพาน

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานสู ภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานั งประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงนี้ ประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม
นํ าทุกทาน นั่ งกระเชา ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานาฮิลล เป็ นกระเชาลอยฟ าราง
เดียวแบบไมหยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ใหทุกทานไดช่ น
ื ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส
ถายภาพที่ สะพานโกเดนบริดจ หรือ สะพานมือ สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็ นเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขา
บาน าฮิลล และ สวนดอกไมแหงความรัก สวนสไตลยุโรปที่มีดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิ ด
หลังจากนั ้นใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี พารค (Ba Na Hills Fantasy
Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเป็ นเหมือนเมืองแหงเทพนิ ยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอก
บนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกม
สนุกๆ เครื่องเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ แบบบุฟเฟ ต นานาชาติ ณ ภัต ตาคารบาน าฮิลล
พักที่ Mercure Bana Hill หรือเทียบเทา (หมายเหตุ : หองบนบาน าฮิลล ไมมีหองที่พัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน
หรือพักเดี่ยวเทานั ้น)



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

สะพานแหงความรัก
สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมนํ้าฮัน นี่ เป็ นสถานที่นัดพบที่โรแมนติคมากสําหรับคูรักที่รักกันและ
ราวกับจะพิสูจน ความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากที่ปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็ นสถานที่ที่เหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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

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

สวนดอกไมบานาฮิลล
เป็ นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสที่ต ั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกทั้งยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงนี้ มีสีสันสวยสดงดงามมาก

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต นานาชาติ
 Mercure Bana Hill หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

หองบนบาน าฮิลล ไมมีหองที่พัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเดี่ยวเทานั ้น

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานสักการะ องคเจาแมกวนอิม วัดลินหอึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็ นวัดสรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานั ง เป็ นสถานที่
ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิต ใจของผูคนอยูในที่นี้ ภายในวิหารใหญของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคต างๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้
นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้ นเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35เมตร ยืน
หันหลังใหภูเขาและหันหน าออกทะเล คอยปกป องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งและยังมีหินออนแกะสลักเป็ น

รูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองดานั ง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
บาย
13.35 น. ออกเดินทางจากเมืองดานั ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอก แอรเวย เที่ยวบินที่ PG 948 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
15.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



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 ที่เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานั ง



บาย

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

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
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวง
หน าอยางน อย 7 วัน กอนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
3. หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง,
การนั ดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนิ นการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดแกลูกคา)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์ มคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนั กทองเที่ยวเอง
7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกคาที่มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น

การชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง หรือ ชําระทั้งหมด
2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
บอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ต อเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหน าที่ฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางที่
สะกดตรงตามหนั งสือเดินทางและแนบสําเนาพาสปอรต ผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดิน
ทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5. คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มีในรายการ
7. นํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
8. คาไกดทองถิ่นนํ าทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9. คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง
- การชดเชยอุบัต ิเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000 บาท
- คารักษาพยาบาลตออุบัต ิเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทไดทําไว )

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหน าทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2. คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน (ขออนุญาตเก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี)
้

่

4. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรต ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว
3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็ นผู
ดําเนิ นการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนั งสือเดินทางตางดาว เจาของหนั งสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออก
ดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
6. คาธรรมเนี ยมวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว (ลูกคาตองเป็ นผูชําระดวยตนเอง)

วีซา
- หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น

หมายเหตุ
- ราคาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน (ขออนุญาตเก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
- เด็กตํ่ากวา 2 ขวบ ราคา 3,500 บาท
- รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวง
เทศกาล เป็ นตนทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับลูกคาเป็ นสําคัญ
- หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
- โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟิ รม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน
ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางน อยประมาณ 1–3 วัน พรอมทั้งใบนั ดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

การยกเลิก
- เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทา
งบริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

