#16033 ทัวรเวียดนามกลาง ฮอยอัน เว ดานัง 4 วัน 3 คืน
บานาฮิลล สะพานสีทอง บิน VZ

ทัวรเวียดนามกลาง ฮอยอัน เว ดานัง สะพานมังกร สะพานแหงความรัก รูปปน
ปลามังกรพนนํ้า บานแกะสลักหินออน หมูบานกั๊มทาน ลองเรือกระดง สะพาน
ญี่ปุน วัดฟุกเกี๋ยน The Fantasy Park วัดเทียนมู ตลาดดองบา ลองเรือมังกร
พระราชวังไดโนย วัดลินหอึ๋ง ตลาดฮาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหงความ
รัก - รูปปั ้นปลามังกร

ฮอยอัน - หมูบา นแกะสลักหินออน - หมูบา นกัม
๊ ทาน (นั่งเรือกระดง) - เที่ยวชมเมืองโบ
ราณฮอยอัน - บา นเลขที่ 101 - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - วัดฟ ุกเกี๋ยน (สมาคมฟ ุก
เกี๋ยน) - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล วัดลินหอ๋ งื บานาฮิลล









โรงแรม



Merry
Hotel or
Golden
Rose
Hotel or
Lavender
Home
Hotel หรือ
เทียบเทา



Mercure
French
Village
Bana Hills
หรือเทียบ
เทา

3

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกร
แมนํ้า หอม - ชุดประจํา ราชวงศเวียดนาม







Thanh
Lich
Royal
Boutique
หรือเทียบ
เทา

4

พระราชวังเว - รา นผลิตภัณฑจ ากไผ - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทา
อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 เม.ย. 65 - 19 เม.ย.
65

฿16,888

฿16,888

฿16,888

฿4,500

22 เม.ย. 65 - 25 เม.ย.
65

฿12,888

฿12,888

฿12,888

฿4,500

24 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

2 พ.ค. 65 - 5 พ.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

8 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

14 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

27 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65

฿10,888

฿10,888

฿10,888

฿4,500

29 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

6 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

20 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

30 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

13 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

29 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65

฿13,888

฿13,888

฿13,888

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกร
เวียดนาม - สะพานแหงความรัก - รูปปนปลามังกร
บาย
12.50 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข R เคาน เตอร 8 สายกา
รบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) โดยมีเจาหน าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนํ าทานโหลดสัมภาระ
15.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานั ง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่
VZ962
17.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานั ง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอย
แลวนํ าทานรับสัมภาระ หลังจากนั ้นนํ าทานเดินทางสูต ัวเมืองดานั ง (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่น
ประเทศไทย)
คํ่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง เมนูอาหารเวียดนาม
นํ าทานชม สะพานมังกร สะพานขามแมนํ้าสายหลักของเมืองอยาง “แมนํ้าฮาน” ถูกสรางขึ้นเพื่อเป็ นจุดเชื่อมตอสําคัญดาน
เศรฐกิจ และกลายเป็ นแหลงทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองดานั ง เป็ นสัญลักษณของการฟื้ นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพาน
มังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถ นน 6 ชองจราจร โดยไดเปิ ดใชงานตั้งแตปี 2013 ดวย
สถาปั ต ยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม
อิสระทานสามารถเดินไปยัง สะพานแหงความรัก สะพานที่ถ ูกตกแตงดวยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสูแมนํ้าฮาน เมื่อเดินลงไป
ทานจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรไดอยางสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั ้นจะมี รูปปั้ นปลามังกรพนนํ้ า ที่ถ ือไดวาเป็ นอีก
สัญลักษณหนึ่ งของเมืองดานั งเคียงคูไปกับสะพานมังกร อิสระทานถายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
พักที่ Merry Hotel or Golden Rose Hotel or Lavender Home Hotel หรือเทียบเทา



บาย

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



คํ่า

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

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Merry Hotel or Golden Rose Hotel or Lavender Home Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่นประเทศไทย
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

ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระ
ดง) - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - บานเลขที่ 101 - สะพาน
ญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - วัดฟุกเกี๋ยน - กระเชาบานาฮิลล ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล - วัด
ลินหอื๋งบานาฮิลล
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่ งทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ตั้ง
อยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีต เคยเป็ นเมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต หางจากดานั ง ประมาณ 25
่

่

่

้

กม. เป็ นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขต
เมืองเกาของฮอยอันใหเป็ นมรดกโลก
จากนั ้นแวะชม บานแกะสลักหินออน ที่นี้นับเป็ นหนึ่ งในงานหัต กกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทานจะไดพบกับ
งานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัต ศิลป ภายในตามอัธยาศัย
นํ าทานออกเดินทางสู หมูบานกัม
๊ ทาน นํ าทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ ที่ต ั้งอยูในเมืองฮอยอัน ภายใน
จะเป็ นสวนมะพราวและมีแมนํ้าลอมรอบ ในชวงสมัยสงครามนั ้นจะเป็ นที่พักของเหลาทหารหาญ ในปั จจุบันอาชีพหลักของคนที่
นี่ จะประกอบอาชีพทําประมงเป็ นหลัก
นํ าทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถิ่น และระหวางที่ลองเรือกระดงอยูนั้น
ชาวบานที่นี้ก็จะมีการขับรองพลงพื้นเมือง และนํ าไมพายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็ นจังหวะดนตรี (คาทิปสําหรับคนพายเรือกระ
ดง 40-50 บาท หรือแลวแตทานพึงพอใจ)
อิสระเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย นํ าชม บานเลขที่ 101 นั บเป็ นบานที่เกาแกและอยูในสภาพสมบูรณสวยงาม
ที่สุดในเมืองฮอยอัน บาน 2 ชั้นที่โดดเดนทางสถาปั ต ยกรรม ภายในถูกแบงสัดสวนการใชงานไวอยางลงตัวตามแบบฉบับชาว
จีนดังเดิม ไดแก หองสมุด หองรับแขก และหองครัว เป็ นบานประจําตะกูล Tan Ky ถูกสรางมานานกวา 75 ปี และตกทอดกัน
มาถึง 5 รุน
นํ าทานเที่ยวชม สะพานญี่ปุน (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่ งสัญลักษณสําคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสรางขึ้นมา
แลวกวา 400 ปี สะพานมีลักษณะโคงแบบสถาปั ต ยกรรมญี่ปุน หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็ นคลื่นสวยงาม เดิน
เขาไปกลางสะพาน
นํ าทานสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขามสะพานมายังอีกฝั่ งหนึ่ ง ทานจะพบเห็นบานเรือนเกาแกสไตลญี่ปุนแทที่ทาสีเหลือง
ทั้งเมืองอยางเป็ นเอกลักษณ ตลอดทางเดินจะมีรานคาขายของที่ระลึกมากมายริมสองฝั่ งถนนใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมตาม
อัธยาศัย เดินเขามาไมไกลจากสะพานญี่ปุนนั กจะพบกับ วัดฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีน ที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง เมนู Seafood
นํ าทาน นั่ งกระเชา สูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานั ง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานั งออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเป็ นหลงทองเที่ยวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิด
การสรางบานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิ คมตั้งแตปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพายแพและเดิน
ทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบานาฮิลลถ ูกทิ้งรางมาเป็ นเวลานาน
อิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ าในอุงมือยักษ ซึ่งเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่พึ่งเปิ ด
ใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไมนานมานี้ มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตามแนวเขา จุด
เดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองที่ทอดอยู
ในหัต ถของเทพ อิสระใหทานไดถ ายภาพและชมวิวทิศทัศน
จากนั ้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถ ูก
จัดเป็ นสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุมถายรูปน ารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดต ามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลต ามอัธยาศัย
นํ าทานสู Linh Chua linh Tu (พระองคใหญ) วัดในพุทธศาสนาตั้งอยูทางตะวันออกเฉี ยงใตของยอดเขาบานาฮิลล มี
พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญสูงถึง 27 เมตร ที่ทานสามารถมองเห็นไดแตไกล เชื่อกันวาที่นี่เป็ นจุดเชื่อมตอกันระหวางทองฟ า
และโลก เป็ นจุดศูนยรวมของ Ying และ Yang ตามความเชื่อของชาวจีน และทานสามารถชมทิวทัศน ของทิวเขาที่สลับซับซอน
สวยงามของเมืองดานั งไดอยางเต็มอิ่ม อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลต ามอัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง อาหารบุฟเฟ ต  บนบานาฮิลล
พักที่ Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา
*หองพักบนบานาฮิลลมีหลายตึก ซึ่งการตกแตงหองพักแตละตึกจะแตกตางกันออกไป สามารถทราบไดวาพักตึกไหน ณ วัน
ที่เช็คอินเทานั ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถความคุมการจัดการหองพักดังกลาวได เนื่ องจากสิทธิใ์ นการจัดการหองพักทั้งหมดขึ้น
อยูกับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทานั ้น*



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

บานเลขที่ 101
เป็ นบานที่มีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางโดยไม 2 ชั้นดวยความ
ประณีต ดานหน าจะทําเป็ นรานบูต ิก ดานหลังเป็ นที่เก็บสินคา ภายในเป็ นที่อยูอาศัย มี
ลาดเปิ ดโลงเห็นทองฟ า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู

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

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 เมนู Seafood

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

วัดลินหอื๋งบานาฮิลล
เป็ นวัดในพุทธศาสนาตั้งอยูทางตะวันออกเฉี ยงใตของยอดเขาบานาฮิลล มีพระพุทธรูปสี
ขาวขนาดใหญสูงถึง 27 เมตร ที่ทานสามารถมองเห็นไดแตไกล สรางดวยสถาปั ต ยกรรม
แบบจีนโบราณ ลักษณะเป็ นศาลเจาศักดิส
์ ิทธิ ์ โดดเดนดวยซุมประตูที่ต กแตงไวอยาง
สวยงาม มีเจดียสีขาวอันโดดเดนสูงกวา 9 ชั้น ประดับดวยระฆังทั้ง 4 ดาน ตรงนี้ ทาน
สามารถชมทิวทัศน ของทิวเขาที่สลับซับซอนสวยงามของเมืองดานั งไดอยางเต็มอิ่ม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารบุฟเฟ ต บนบานาฮิลล

 Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

*หองพักบนบานาฮิลลมีหลายตึก ซึ่งการตกแตงหองพักแตละตึกจะแตกตางกันออกไป สามารถทราบไดวาพักตึกไหน ณ วัน
ที่เช็คอินเทานั ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถความคุมการจัดการหองพักดังกลาวได เนื่ องจากสิทธิใ์ นการจัดการหองพักทั้งหมดขึ้น
อยูกับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทานั ้น*

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม - ชุดประจําราชวงศ
เวียดนาม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระทุกทานที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวน
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนที่ใชระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทาน
เลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุกทานระทึกขวัญไปกับเครื่องเลน รถราง บาน
ผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีรานชอปปิ้ งใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย
อิสระเลน “รถราง หรือ Alpine coaster” เครื่องเลนขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็ นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไมอันตราย
และไมหวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็ นรถไฟเหาะที่บังคับดวยมือ (การเลนรถไฟเหาะไมอนุญาตใหนํากลอง หรือมือถือขึ้นมาถายภาพ
ทางเจาหน าที่จะมีจุดบริการถายภาพ 2 จุด ทานสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไวเป็ นที่ระลึกไดในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุด
บริการนั กทองเที่ยว)
นํ าทุกทานลงกระเชาจากบานาฮิลล เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน..
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองเว เป็ นเมืองเกาของเวียดนามในสมัยที่ปกครองดวยกษัต ริย (เวียดนามและชาติต ะวันตกจะใชคํา
วา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัต ริยในราชวงศเหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคที่ 1 ถึงองคที่ 13 จะประทับอยูที่พระราชวังแหงนี้
เป็ นเวลานานถึง 150 ปี เวจึงมีช่ อ
ื วาเป็ นเมืองแหงกษัต ริย และเป็ นที่มาของตนแบบทางวัฒนธรรมเวียดนาม เชน อาหาร
เวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อาวหญาย หรือชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม
นํ าทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมืองเว ศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยม
แบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตาง ๆ ของพระพุทธเจา นอกจากนั ้นยังมีศิลาจารึก ระฆัง
สําริดขนาดใหญมีนํ้าหนั กถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้ นเทพเจา 6 องค คอยปั ดเป าความชั่วรายออกไปจากวัด วัดแหงนี้ มีความ
สําคัญทางประวัต ิศาสตรและการเมืองเวียดนามดวยเชนกัน
นํ าทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญช่ อ
ื ดังของเมืองเว รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิ ด
เชน เสื้อผา กระเป าเดินทาง ของใช ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือกซื้อสินคา
ตามอัธยาศัย
นํ าทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแมนํ้าเฮืยงยางหรือแมนํ้าหอม ใหทานไปชม
วิวทิวทัศน ของสองฝั่ งแมนํ้าที่เต็มไปดวยบานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนที่ยังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถ ีชีวิต ของ
ชาวพื้นเมืองสองฝั่ งแมนํ้าที่ขุดทรายขายเป็ นอาชีพหลัก
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง พรอมสวมชุดจักรพรรดิ
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกทานจะไดสวม ชุดประจําราชวงศเวียดนาม เพื่อถายภาพเป็ นที่ระลึกหลังรับประทานอาหาร
โดยชุดจะเป็ นชุดประจําตําแหน งในพระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซึ่งแตละตําแหน งก็จะมีสีสันแตกตางกันออกไป
พักที่ Thanh Lich Royal Boutique หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง

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

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



คํ่า

ชุดประจําราชวงศเวียดนาม
เป็ นชุดประจําตําแหน งของพระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซึ่งแตละตําแหน งก็จะมี
สีสันแตกตางกันออกไป

้

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพื้นเมือง
 Thanh Lich Royal Boutique หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และ
เครื่องเลนที่ใชระบบหยอดเรียญ)
การเลนรถไฟเหาะไมอนุญาตใหนํากลอง หรือมือถือขึ้นมาถายภาพ ทางเจาหน าที่จะมีจุดบริการถายภาพ 2 จุด ทานสามารถ
เลือกซื้อภาพตนเองไวเป็ นที่ระลึกไดในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนั กทองเที่ยว

วันที่ 4



กิจกรรม

พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง
(วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังไดโน ย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส เป็ นผูออกแบบและ
ควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปั กกิ่งประเทศจีน และการ
กอสรางพระตําหนั กตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสงจากทางเรือ
คําวาพระราชวังตองหาม กลาววาภายในพระตําหนั กชั้นในสุด
นํ าทานแวะชม รานเยื่อไมไผ รานของฝากไมวาจะเป็ น หมอน ถุงเทา ผาเช็ดตัว ลวนแลวแตผลิต มาจากเยื้อไมไผทั้งหมด
อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาที่ระลึกและสินคาพื้นเมืองมากมาย
นํ าทานออกเดินทางสู เมืองดานั ง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหางจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764
กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศเหนื อ 964 กิโลเมตร ทิศเหนื อติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตต ิดกับ
จังหวัดกวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานั งเป็ นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน
นํ าทานสู วัดลินหอึ๋ง เป็ นวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานั ง ภายในวิหารแหงนี้ เป็ นสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองค
ตางๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้ นปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้ง
อยูบนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความเชื่อที่วาคอยปกปั กรักษาและคุมครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ ง วัด
แหงนี้ ยังเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่มีคนใหความเคารพและเขามาสักการะเป็ นจํานวนมาก
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารพื้นเมือง เมนูอาหารไทย + กุงมังกร
นํ าทานเดินเที่ยวชอปปิ้ งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาที่โดเดนคือ
งานหัต ถกรรม เชน ภาพผาปั กมืออันวิจิต ร โคมไฟ ผาปั ก กระเป าปั ก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) และนอกจากนั ้นยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ
นํ าทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานั ง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
คํ่า
18.10 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่
VZ963
19.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



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

รานผลิตภัณฑจากไผ
ใหชมและเลือกซื้อผลิต ภัณฑต างๆ ที่ผลิต จากไผ

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

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 เมนู อาหารไทยและกุงมังกร

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
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 25ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาใน
การทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอรต ของทานชํารุด หรือมีต ราปั้ มใดๆที่ไมเกี่ยวของกับการเดินทาง และสายการบินแจงวาไมสามารถใชเดินทาง
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินไมวากรณีใดๆ เนื่ องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอย
แลว

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน ในวันเวลาทําการ
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ

่

่ ่

่

่

สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด
คาพาหนะตาง ๆ ที่มิไดระบุในรายการ

คามินิบารในหองและ

คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางเวียดนามได
ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน)
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศเวียดนามสําหรับชาวตางชาติ ที่ไมไดรับการงดเวนวีซาเขาประเทศเวียดนาม
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้น ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

หมายเหตุ
เนื่ องจากเป็ นการจองทัวรลวงหน า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณที่ทําใหไฟลทบินลาชา หรือเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากทาน
ใดมีไฟลทบินภายในประเทศหรือตางประเทศกอนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสํารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอยางตํ่า 4-5
ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในสวนของตั๋วเครื่องบินที่ไมเกี่ยวของกับ
โปรแกรม
บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการสลับโปรแกรมทัวรต ามความเหมาสม โดยไมแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ อง
มาจากเหตุการณต าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เชน เหตุการณทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ
สถานะหองพักของแตละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไมเอื้ออํานวย ทั้งนี้ ทางเราจะคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน ของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ และการบริการของรถบัสนํ าเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้น ๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
*ตามนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศเวียดนามจะตองมีการเขาชมรานขายสินคาของรัฐบาล คือรานเยื่อไมไผ และ
บานแกะสลักหินออน ดังที่แจงไวในโปรแกรมทัวร เป็ นเพียงการเยี่ยมชมรานไมมีการบังคับซื้อ หากทานใดไมประสงคจะลงรานดัง
กลาวตองจายคาทัวรเพิ่มจากราคาขายจริง ทางบริษัท ฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว*
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
่

่

วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

