รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
4 วัน 3 คืน (พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง)

เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2563
เมืองดานัง | บานาฮิลล์ เต็มวัน | เมืองฮอยอัน | เมืองเว้ | นั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง | ล่องเรือมังกร ชมแม่นา้ หอม
พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง

12,999.-

เริ่มต้นเพียง
เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ – ดานัง(สนามบินดานัง) (PG947 : 11.00-12.40 ) – เมืองเว้ – วัดเที ยนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือชมแม่
นา้ หอม – เมืองเว้
วันที่ 2. เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บา้ นกั๊มทาน สุดคุม้ แถมฟรีพิเศษ” ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณ
ฮอยอัน – สะพานญี่ ปนุ่ – ศาลกวนอู – ผ่านชมหมูบ่ า้ นแกะสลักหินอ่อน – ผ่านชมสะพานมังกร – เมืองดานัง
วันที่ 3. เมืองดานัง- บานาฮิลล์(เต็มวัน) – นั่งกระเช้าลงสูเ่ มืองดานัง – เมืองดานัง
วันที่ 4. เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ (PG948 : 13.40-15.20 )
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง(สนามบินดานัง)(PG947 : 11.00-12.40) – เมืองเว้
– วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา – ล่องเรือชมแม่นา้ หอม – เมืองเว้

08.30 น. พร้อ มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมี
เจ้า หน้า ที่คอยให้การต้อ นรับ (ระหว่ างรอขึ้น เครื่ อ ง ท่านสามารถใช้ บริ การเล้ าจน์ ของสายการบิ น
บางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน้าดื่มบริการ)
11.00 น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม)
12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.) ตัง้ อยูใ่ จกลางของประเทศ อยูห่ า่ งจากชายฝั่ ง
ทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของกษัตริยใ์ นราชวงศ์เหวียนซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้า
โจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ ปนก็
ุ่ เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้
กลายเป็ นส่ว นหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่ว น และได้เสื่อ มสลายลงภายใต้การ
ปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่หท์ ่ีไร้กาลเวลา
ของสถาปั ตยกรรมที่ลา้ ค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่ งแม่นา้ หอมด้วย โดยนา
ท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปนและรั
ุ่
ฐบาลฝรั่งเศสเป็ นผูล้ งทุนด้านงบประมาณ
ระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่ งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ท่ีขุดลอดใต้ภูเขาที่ยาว
ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้
(Bamboo Shop , Cake Shop อิสระช้อปปิ้ ง ระหว่างการเดินทาง)
นาท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท
์ รงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชัน้ หมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดียแ์ ห่งนี ้ ภายในเจดียม์ ีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อ่ิมเอิบกับพระ
พุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตูก้ ระจก
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสิน ค้า ขนาดใหญ่ ช่ื อ ดัง ของเมื อ งเว้ รวบรวมสิน ค้า
เวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่
ระลึกต่างๆ อิสระให้ทา่ นได้เดินชมและเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัย และ นาท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้าหอม
แหล่งกาเนิดมาจากบริเวณต้นนา้ ที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่สง่ กลิ่นหอม เป็ นแม่นา้ สายสัน้ ๆ ระหว่างทางจะได้
พบเห็นหมู่บ า้ นชาวนา้ ให้เห็นอยู่เป็ นระยะๆ ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพืน้ บ้านบนเรือ (ใช้ เวลา
ล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ค่า
คณะเข้าสู่ท่พ
ี ักโรงแรม Mondial Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เมืองเว้
ที่พัก
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เมืองเว้ -พระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน สุดคุ้ม
แถมฟรีพเิ ศษ” ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – ผ่าน
ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ผ่านชม สะพานมังกร – เมืองดานัง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส
เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจาลองแบบมาจากพระราชวังกูก้ งหรือพระราชวังต้องห้ามที่ย่ิงใหญ่
ของกรุงปั กกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระตาหนักต่างๆ รวมถึงกาแพงโดยรอบของพระราชวังทัง้ หมดได้นา
อิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คาว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระตาหนักชัน้ ใน
สุด จะเป็ นเขตพระราชฐานสาหรับราชวงศ์เท่านัน้ ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริยเ์ ข้าไปเด็ดขาด หรือ
หากเข้า ไปแล้ว ก็ จ ะไม่ มี สิท ธิ์ อ อกมาภายนอกได้ คนทั่ว ไปจึง เรียกพระราชวังแห่งนี ว้ ่า พระราชวังต้อ งห้า ม
เหมือ นกับ ที่คนจี นเรียกพระราชกู้กงว่า พระราชวังต้อ งห้า มเช่นเดียวกั น พระราชวังไดโน้ย มี ลกั ษณะเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมจัตรุ สั ล้อมรอบด้วย คูนา้ ขนาดใหญ่ทงั้ สี่ดา้ น (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนีใ้ ช้
เป็ นที่ประทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตัง้ แต่จกั รพรรดิยาลอง องค์ท่ี 1 จนถึง องค์ท่ี 13 จักร
กรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์ งค์สดุ ท้าย ซึ่งทรงสละอานาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิ บดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ.
2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จกั รี
พิเศษ!! นาท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซ่งึ เป็ นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่
รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut
Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้ อยูใ่ นสวนมะพร้าวริมแม่นา้ ในอดีตช่วงสงคราม
ที่น่ีเป็ นที่พักอาศัยของเหล่า ทหาร อาชี พหลักของคนที่ น่ีคือ อาชี พประมง ระหว่า งการล่อ งเรือ ท่า นจะได้ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืน้ เมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิ งจะหยอกล้อกันไปมานาที่พายเรือมา
เคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสดุ สนุกสนาน
จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ ตัง้ อยู่บนฝั่ งแม่นา้ ทูโบน ใกล้ชายฝั่ งทะเล
และเป็ นท่าเรือเก่า ที่เจริญรุ ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รบั ความเสียหายจากการสูร้ บและแม่นา้ ตืน้ เขิน เมืองท่าจึง
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ไปสร้างขึน้ ที่เมืองดานังแทน ทาให้ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตู
แกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุ นทาโครงการบูรณะ เพื่อปกป้อง
เขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปั ตยกรรมที่ลา้ ค่า
นาท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปนุ่ เป็ นรู ปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบือ้ งสีเขียวและเหลือง
เป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์ รงสี่เหลี่ยมจัตรุ สั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปนุ่ กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน
บ้านประจาตระกูลที่สร้างขึน้ เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผูค้ นที่อพยพมาจากฟุกเกีย้ นที่มี
แซ่เดียวกัน นาท่า นเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็ อก หน้า บ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรด
ถนนอีกสายหนึ่ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณี ต
ด้านหน้าจะทาเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที่เก็บสินค้า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลานเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้า และมี
เฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเดินชมเมือง ซือ้ ของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตัง้ อยูใ่ นบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมือง
ก็จะรู ส้ กึ ว่าเมืองนีม้ ีเสน่หม์ าก บ้า นเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบั อิ ทธิ พลจากจีนและญี่ ปนุ่ ซึ่ง
ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่ นตาทัง้ บ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม
ศาลเจ้า บ้านประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ ระหว่างทางขากลับสู่เมืองดานัง นาท่าน ผ่านชม ชมภูเขาหิน
อ่อน (Marble Mountains) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปด้วยถา้ และอุโมงค์ต่าง
ๆ ที่พระสงฆ์เคยใช้เป็ นสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสน
นาท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็ นสัญลักษณ์
ของการฟื ้ นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6
ช่องจราจร โดยได้เปิ ดใช้งานตัง้ แต่ปี 2013 ด้วยสถาปั ตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รบั แรงบันดาล
ใจจากตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า
พัก 1 คืนใน เมืองดานัง

เมืองดานัง – บานาฮิลล์(เต็มวัน) – นั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง – เมืองดานัง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) [GQ1DAD-PG008]

นาท่านเดินทางสูบ่ านาฮิลล์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนั่ งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่าไปกับวิวทิวทัศน์
ของเมื อ งบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้า บานา-ฮิ ลล์เป็ นกระเช้า ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ น
ระยะทางที่ยาวที่สดุ ในโลก ได้รบั การบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ
15 นาที) ขึน้ ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่ าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบ
พาโนรามาในวันที่อ ากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็ นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของ
ดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศส
เมื่ อ สมัยที่ฝรั่งเศสเป็ นเจ้าอาณานิคมจึงได้มี การสร้างถนนขึน้ ไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อใช้เป็ นที่พกั ผ่อน เนื่องจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ ปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเท่านัน้

กลางวัน
บ่าย
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์
จากนั้นนาท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ (ค่ารถไฟ
ชมสวนดอกไม้ 150 บาท พิพิธภัณฑ์ขีผ้ ึง้ ) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของ
หนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ ้งของที่ระลึกของสวน
สนุก
จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้ มือยักษ์ ซึ่งเป็ น
สถานที่ท่อ งเที่ยวที่พ่ึงเปิ ดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี ้ มี ความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1 ,400เมตร
ความยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้ มือหินขนาดยักษ์สองมือ ผูอ้ อกแบบจะ
ทาให้รูส้ กึ ราวกับว่ากาลังเดินอยูบ่ นเส้นด้ายสีทองที่ ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิว
ทิศทัศน์

รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) [GQ1DAD-PG008]

ค่า
ที่พัก

วันที4่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / Beer Plaza buffee (มีคูปองเบียร์แจกคนละ 1 ลิตร)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านนั่งกระเช้าลงสู่เมืองดานัง
คณะเข้าสู่ท่พ
ี ักโรงแรม Muong Thanh Luxury, DLG hotel in Da Nang (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า
พัก 1 คืนใน เมืองดานัง

ดานัง – ตลาดฮาน – ดานัง(สนามบินดานัง) – กรุ งเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 :
13.40-15.20 )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ต่อมา นาท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้ อยู่ริมแม่นา้ ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้าม
แม่นา้ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่นา้ เป็ นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทงั้ ของสดและของที่ระลึกให้เลือกซือ้
ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948
15.20 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
4 วัน 3 คืน (พิเศษพักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง)
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 16-19 ก.พ. 63
วันที่ 06-09 มี.ค. 63
วันที่ 13-16 มี.ค. 63
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ผู้ใหญ่พัก 2
ท่าน
ท่านละ

ผู้ใหญ่พัก 3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดีย่ ว
ท่านละ

12,999.13,999.13,999.-

12,999.13,999.13,999.-

12,999.13,999.13,999.-

12,999.13,999.13,999.-

12,999.13,999.13,999.-

4,500.4,500.4,500.-

รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) [GQ1DAD-PG008]

วันที่ 20-23 มี.ค. 63
วันที่ 26-29 เม.ย. 63
วันที่ 10-13 พ.ค. 63
วันที่ 29 พ.ค.-01 มิ.ย 63

13,999.14,999.14,999.15,999.-

13,999.14,999.14,999.15,999.-

13,999.14,999.14,999.15,999.-

13,999.14,999.14,999.15,999.-

13,999.14,999.14,999.15,999.-

4,500.4,500.4,500.4,500.-

**เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทงั้ นี ข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วเนื่ องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

เงื่อนไขการจอง
1.
2.

กรุ ณ าจองล่วงหน้าอย่ างน้อ ย 30 วัน ก่อ นการเดิน ทางและกรุ ณ าเตรี ยมเงิ นมัดจา 10,000 บาทพร้อ มกับเตรี ย ม
เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่ เหลื อทางบริษัท ฯจะเรีย กเก็บก่อ นเดิน ทางไม่น ้อยกว่า 25 วันท่ านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้
เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่ พกั และตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้ จะถื อว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
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แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด

รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) [GQ1DAD-PG008]

4.
5.

6.

7.

8.

สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่ นที่ เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนี ยมในการมัด
จาตั๋วในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณี ท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณี ผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่ น่ งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนิ นก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทาที่ เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่ อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **

รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) [GQ1DAD-PG008]

7.

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
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1.
2.
3.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

4.

ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน

รักนะ...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักหรู อยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) [GQ1DAD-PG008]

