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สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
(พักบนบานาฮิลล์ ) 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
เมืองดานัง | เมืองเว้ | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ | สะพานทอง | พระราชวังไดโน้ ย
นังเรื อกระด้ ง | พักบนบานาฮิลล์ | พักโรงแรม 4 ดาว (2 คืน) | เมนูพิเศษกุ้งมังกร
ราคาเริ มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

,

.-

วันที 1 : กรุ งเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบิ นดานัง) - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ -ตลาดดองบา - ล่องเรื อแม่นําหอม
(VZ960 : 10.50-12.30)
วันที 2 : เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ ย - บานาฮิลล์ - กระเช้ าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวนดอกไม้ LE JARDIN
D’AMOUR - สะพานโกลเด้ นบริ ดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
วันที 3 : นังกระเช้ าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองฮอยอัน - หมู่บ้านกัมทาน - นังเรื อ
กระด้ ง - สะพานญีปุ่ น - บ้ านเลขที 101 - เมืองโบราณฮอยอัน - เมืองดานัง
วันที 4 : เมืองดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ961 : 13.1514.55)
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วันที 1
08.00 น.
10.50 น.
12.30 น.

กลางวัน
บ่ าย

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) - ดานั ง (สนามบิ น ดานั ง ) - เมื อ งเว้ - วั ด เที ย นมู่ ตลาดดองบา - ล่ องเรือแม่ นําหอม (VZ960 : 10.50-12.30)
สมาชิกทุกท่านพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูทางเข้ าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เวียด
เจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เทียวบินที VZ960
เดินทางถึง สนามบิ นดานั ง ผ่านพิ ธีก ารตรวจคนเข้ า เมือ งและศุล กากร เรี ย บร้ อยแล้ วนํ าท่ านรั บ สัมภาระ
หลังจากนันนํ าท่านเดินทางสู่ตวั เมืองดานัง เพื อรับ ประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้ องถิ นประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาท้ องถินประเทศไทย)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) เป็ นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยทีปกครองด้ วย
กษัตริ ย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้ คําว่า Emperor หรื อจักรพรรดิ) กษัตริ ย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์
ตังแต่องค์ที ถึงองค์ที จะประทับอยู่ทีพระราชวังแห่งนี เป็ นเวลานานถึง
ปี เว้ จึงมีชือว่าเป็ นเมืองของ
กษัต ริ ย์ และเป็ นที มาของต้ น แบบทางวัฒ นธรรมของเวีย ดนาม เช่น อาหารเวี ย ดนาม และ ชุดประจํา ชาติ
อ่าวหญ๋าย หรื อชุดประจําชาติของสตรี เวียดนาม
นําท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชือดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้ วยเจดีย์
ทรงเก๋ง เหลียมแบบจีน สูงลดหลันกันลงมาทังหมด ชัน โดยแต่ละชันแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า
นอกจากนันยังมีศิลาจารึ ก ระฆังสําริ ดขนาดใหญ่มีนาหนั
ํ กถึง
กิโลกรัม รวมถึงรู ปปั นเทพเจ้ า องค์ คอย
ปั ดเป่ าความชัวร้ ายออกไปจากวัด วัดแห่ง นี มีค วามสํ าคัญ ทางประวัติศาสตร์ แ ละการเมื องเวี ยดนามด้ วย
เช่นกัน เมือปี พ.ศ.
เจ้ าอาวาสของวัดได้ ขบั รถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุ งไซ่ง่อนหรื อเมืองโฮจิมินห์
ในปั จจุบนั เพือประท้ วงการบังคับให้ ประชาชนไปนับถือศาสนาคริ สต์ และใช้ ความรุ นแรงขัดขวางการฉลองวัน
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คํา
ทีพัก

วันที
เช้ า

วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนีท่านจะได้ เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่
ภายในวัด
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้ าขนาดใหญ่ชือดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้ าเวียดนาม
มากมายเกือบทุกชนิ ด เช่น เสือผ้ า กระเป๋ าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของทีระลึกต่างๆ
อิสระให้ ท่านได้ เดินชมและเลือกซือสินค้ าตามอัธยาศัย
นําท่าน ล่ องเรื อมังกร หรื อเรื อสําราญมังกรเสมือนเรื อพระทีนังในอดีต ไปตามแม่นําเฮืยงยางหรื อแม่นําหอม
ให้ ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ ของสองฝั งแม่นําทีเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนแบบเวียดนามสมัยก่อนทียังคงเอกลักษณ์ รูป
แบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพืนเมืองสองฝั งแม่นําทีขุดทรายขายเป็ นอาชีพหลัก
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม MODIAL HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พักเมืองเว้ 1 คืน

เมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ ย - บานาฮิลล์ - กระเช้ าลอยฟ้ า - สวนสนุ ก The Fantasy Park สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกลเด้ นบริดจ์ - พักบนบานาฮิลล์
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

จากนันนําท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ ย (Dai Noi) สร้ างตามความเชือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรังเศส
เป็ นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้ าง ซึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรื อพระราชวังต้ องห้ ามทียิงใหญ่
ของกรุ งปั กกิงประเทศจี น และการก่อสร้ างพระตําหนักต่างๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทังหมดได้
นําอิฐมาจากประเทศฝรั งเศสโดยการขนส่งจากทางเรื อ คําว่าพระราชวังต้ องห้ าม กล่าวว่าภายในพระตําหนัก
ชันในสุด จะเป็ นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ์เท่านัน ห้ ามบุคคลทีไม่ใช่เครื อญาติของกษั ตริ ย์เข้ าไปเด็ดขาด
หรื อหากเข้ าไปแล้ วก็จะไม่มีสิทธิออกมาภายนอกได้ คนทัวไปจึงเรี ยกพระราชวังแห่งนีว่าพระราชวังต้ องห้ าม
เหมือนกับทีคนจี นเรี ยกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้ องห้ ามเช่นเดี ยวกัน พระราชวัง ไดโน้ ย มีลกั ษณะเป็ นรู ป
สีเหลียมจัตรุ ัส ล้ อมรอบด้ วย คูนําขนาดใหญ่ทงสี
ั ด้ าน (คล้ ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนีใช้
เป็ นทีประทับของกษัตริ ย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตังแต่จกั รพรรดิยาลอง องค์ที จนถึง องค์ที จักร
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กลางวัน
บ่ าย

กรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริ ย์องค์สดุ ท้ าย ซึงทรงสละอํานาจให้ กบั รัฐบาลของประธานาธิ บดีโงดินห์เดียม เมือปี พ.ศ.
(ซึงตรงกับสมัยรัชกาลที ของราชวงศ์จกั รี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD)

นําท่านสูเ่ มืองตากอากาศขึนชือแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง - นาที บานาฮิลล์ เป็ นหล่งท่องเที ยวตากอากาศมาตังแต่สมัยสงครามโลกครั งที
โดยได้ เกิดแนวคิดการสร้ างบ้ านพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณานิคมตังแต่ปี
หลังจากจบ
สงครามฝรั งเศสได้ พ่ายแพ้ และเดินทางออกจากเวียดนามเพือกลับประเทศ ทําให้ บานาฮิลล์ถูกทิงร้ างมาเป็ น
เวลานาน ปั จจุบัน รัฐ บาลเวียดนามได้ กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเทียวตากอากาศแห่ งนีอีก ครั งในปี
พร้ อมกับได้ มีการสร้ าง กระเช้ าลอยฟ้า ทีมีความสูงถึง ,
จากระดับนําทะเล เพือใช้ เป็ นเส้ นทางสําหรั บขึน
ไปยังยอดเขา
นําทุกท่านได้ สมั ผัสกับประสบการณ์ ทีเต็มไปด้ วยเสน่ห์ แห่งตํานานและจิน ตนาการของการผจญภัยที สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์ รวมค่ าเครื องเล่ นภายในสวนสนุ กทุกเครื องเล่ น ยกเว้ นพิพิธภัณฑ์
หุ่นขีผึง และเครื องเล่ นทีใช้ ระบบหยอดเรี ยญ) เครื องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรู ปแบบ
มีให้ ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมทีชวนให้ ทุกท่านระทึกขวัญไป
กับ เครื องเล่น รถราง บ้ า นผี สิง และอีก มากมาย นอกจากนี ยัง มี ร้านช้ อปปิ งให้ ท่ านได้ เ ลือกซือของที ระลึก
ภายในสวนสนุกอีกด้ วย

หลังจากนันเดินเทียวชมโซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้ สไตล์ฝรั งเศส ทีมีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูก จัดเป็ น สัด ส่วนอย่างสวยงาม ทีมี มุมถ่ ายรู ป น่ ารั กๆ ให้ ท่ านได้ เ ลือกถ่ ายได้ ตามใจชอบ
อิสระเดินเทียวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย
จากนันอิสระให้ ท่านเดินชม สะพานโกลเด้ นบริ ดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึงเป็ น
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สถานทีท่องเที ยวทีพึงเปิ ดให้ นกั ท่องเทียวได้ เทียวชมได้ ไม่นานมานี มีความสูงจากระดับนําทะเล 1,400 เมตร
ความยาว 150 เมตร โค้ งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์ สองมือ ผู้ออกแบบ
จะทําให้ ร้ ู สึกราวกับว่ากําลังเดินอยู่บนเส้ นด้ ายสีทองทีทอดอยู่ในหัตถ์ ของเทพ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายภาพและชม
วิวทิศทัศน์

คํา
ทีพัก

วันที
เช้ า
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รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (INTER BUFFET)
โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว
พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
หมายเหตุ : กรณี พัก 3 ท่ านบนบานาฮิลล์ ใช้ ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน / 2 เตียง) คิด
เพิมท่ านละ 300 บาท

นังกระเช้ าลงบานาฮิลล์ - เมืองดานัง - วัดหลินอึง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน - เมืองฮอย
อัน - หมู่บ้านกัมทาน - นังเรื อกระด้ ง - สะพานญีปุ่ น - บ้ านเลขที 101 - เมืองโบราณฮอย
อัน - เมืองดานัง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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สมควรแก่เวลานําท่าน นังกระเช้ าลงจากบานาฮิลล์ จากนันออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตังอยู่ในโซนภาค
กลางของประเทศเวียดนาม ตังอยู่หา่ งจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์
ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิ ศ
ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็ นเมืองทีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้ อน และยังเป็ น
เมืองท่าทีสําคัญ เพราะในแถบนีมีหมู่บ้านชาวประมงจํานวนมากจึงทําให้ เกิดเป็ นเมืองท่าทางการค้ าทีสําคัญ
อีกแห่งหนึงของเวียดนาม
นําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมหลินอึงแกะสลักด้ วยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงทีสุดในเวียดนาม ซึงมีทําเลทีตังดี หันหน้ าออกสู่ทะเลและด้ านหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐาน
ดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ ขอพรให้ ช่วยปกปั กรักษา หลินอึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ ท่าทาง
ทีถ่ายทอดอารมณ์ ทุกอย่างของมนุษย์ ซงแฝงไว้
ึ
ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึง ต่อมา นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน
ตลาดสดของเมืองดานัง ตังอยู่ริมแม่นําฮาน ไม่ไ กลจากสะพานข้ ามแม่นํา ด้ านหน้ าตลาดมีประติมากรรมริ ม
แม่นําเป็ นรูปปั นหญิงสวยงาม มีทงของสดและของที
ั
ระลึกให้ เลือกซือ
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน ทีนีนับเป็ นหนึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ได้ พบกับ งานเกะสลัก ทีล้ วนปริ ษฐ์ ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ ท่านได้ เลือกชมงานหัตศิลป์
ภายในตามอัธยาศัย
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็ นเมืองขนาดเล็กริ มฝังทะเลจีน
ใต้ ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตังอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที
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กลางวัน
บ่ าย

ใหญ่ ที สุด ในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ห่ า งจากดานัง ประมาณ กม. เป็ น แหล่ ง ท่ องเที ยวทาง
วัฒนธรรมทีสําคัญอีกแห่งหนึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ.
องค์การยูเนสโกได้ ขึนทะเบี ยนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอัน ให้ เป็ นมรดกโลก ด้ วยเหตุ ผ ลว่ า เป็ น ตัว อย่ า งของเมื อ งท่ า ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ในสมั ย
คริ สต์ศตวรรษที - ทีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทังของท้ องถินและของต่างชาติไว้ ได้ อย่างมี
เอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้ รับการอนุรักษ์ ให้ อยู่ในสภาพเดิมไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

“สุดคุ้มแถมฟรี พิเศษ” ให้ ลกู ค้ าสนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั งเรื อกระด้ ง (Cam Thanh Water Coconut
Village) ทีหมู่บ้านกัมทาน ซึงหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพร้ าวริ มแม่นํา ในอดีตช่วงสงคราม
ที นี เป็ นทีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชี พ หลักของคนที นี คืออาชี พ ประมง ระหว่างการล่องเรื อ ท่านจะได้ ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้ านจะขับร้ องเพลงพืนเมือง ผู้ชายกับผู้หญิ งจะหยอกล้ อกันไปมานําทีพายเรื อมา
เคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สดุ สนุกสนาน
นําท่านเดินทางสู่ สะพานญี ปุ่ น ทีสร้ างโดยชาวญีปุ่ น เป็ นรู ป ทรงโค้ ง มีหลังคามุงกระเบืองสีเขียวและเหลือง
เป็ นลอนคลื น ตรงกลางสะพานมีเ จดี ย์ท รงสีเหลียมจัตุรั ส ซึงสร้ างเชื อมเขตชาวญี ปุ่ น กับชาวจี น ชม จัวฟุ
กเกียน บ้ านประจําตระกูลทีสร้ างขึนเมือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นทีพบปะของผู้คนที อพยพมาจากฟุ
กเกียนทีมีแซ่เดียวกัน
นําท่านเดินทางสู่ บ้ านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้ าบ้ านติดถนนสายหนึง หลังบ้ านไปจรดถนนอีกสาย
หนึง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ วยไม้ 2 ชัน ด้ วยความประณีต ด้ านหน้ าจะทํา
เป็ นร้ านบูติก ด้ านหลังเป็ นทีเก็บสินค้ า ภายในเป็ นทีอยู่อาศัย มีลานเปิ ดโล่งเห็นท้ องฟ้ า และมีเฉลียงเชือมต่อ
ส่วนทีพักอาศัยหลายส่วน รู ปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนันอิสระให้ ท่านเดินชม เมื องโบราณฮอยอัน ซือของที ระลึก ร้ านค้ าขายของทีระลึกก็จะตังอยู่ในบ้ าน
โบราณ ยิงเดินชมเมืองก็จะรู้ สึกว่าเมืองนีมีเสน่ห์มาก บ้ านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้ รับอิทธิพล
จากจี น และญี ปุ่ น ซึงได้ รับการอนุรัก ษ์ ไ ว้ เ ป็ น อย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตืนตาทังบ้ านเรื อน วัดวาอาราม
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คํา
ทีพัก

วันที
เช้ า

13.15 น.
14.55 น.

8

เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้ า บ้ านประจําตระกูล และร้ านค้ าต่างๆ ระหว่างทางขากลับสู่เมืองดานัง นํ า
ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD LOBTSER)
โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พักเมืองดานัง 1 คืน

เมื องดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุ งเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูม)ิ
(VZ961 : 13.15-14.55)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านผ่านชม สะพานมั งกร ถูกสร้ างขึนเพื อเป็ นแหล่งท่องเทียวอีกแห่งหนึงของเมืองดานัง เป็ นสัญลักษณ์
ของการฟื นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว
เมตร และความกว้ าง . เมตร มีถนน
ช่องจราจร โดยได้ เปิ ดใช้ งานตังแต่ปี
ด้ วยสถาปั ตยกรรมทีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีได้ รับ แรงบันดาล
ใจจากตํานานของเวียดนามเมือกว่าหนึงพันปี มาแล้ ว
นําท่านเดินเทียวช้ อปปิ งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ ามากมายเป็ นทีนิยมทังชาวเวียดนามและชาวไทย
สินค้ าทีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้ าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้ าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกี ยบไม้ แกะสลัก
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) และนอกจากนันยังมีสิน ค้ า อีกมากมายให้ ท่านได้ เลือกซือ เช่ น เสือ
เวียดนาม ของสด ของแห้ ง เสือผ้ า กาแฟ สินค้ าที ระลึก หมวก รองเท้ า กระเป๋ า รวมถึงสินค้ าพืนเมือง ท่านจะ
ได้ สมั ผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปั จจุบันได้ อย่างแท้ จริ ง อิสระให้ ท่านได้ เลือกซือของฝากและถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพือนําท่านเดินทางกลับประเทศไทย
รั บประทานอาหารกลางวันบนรถบัส (บันหมีหรือขนมปั งเวียดนาม)
เดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เทียวบินที VZ961
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
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อัตราค่ าบริ การ : สุดฟิ น...เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน
(พักบนบานาฮิลล์ ) 4 วัน 3 คืน โดย VZ
ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่ าน
ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่ าน
ท่ านละ (บนบานาฮิลล์ )

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดียว
ท่ านละ

วันที 21-24 พฤษภาคม 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที 23-26 พฤษภาคม 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที 29 พฤษภาคม 01 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที 06-09 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที 07-10 มิถนุ ายน 2563

11,999

12,299

11,999

11,999

3,500

วันที 11-14 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที 17-20 มิถุนายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที 20-23 มิถนุ ายน 2563

13,999

14,299

13,999

13,999

3,500

วันที

-

มิถนุ ายน 2563

12,999

13,299

12,999

12,999

3,500

วันที

-

มิถนุ ายน 2563

12,999

13,299

12,999

12,999

3,500

วันที

-

มิถนุ ายน 2563

10,999

10,299

10,999

10,999

3,500

วันที 24-27 มิถนุ ายน 2563

11,999

12,299

11,999

11,999

3,500

กําหนดการเดินทาง

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 3,000 บาท ราคานีรวมรายการทัวร์ ตัวเครื องบิน

หมายเหตุ: กรณี พัก 3 ท่ านบนบานาฮิลล์ ใช้ ห้องแบบ FAMILY BUNK
(เตียง 2 ชัน / 2 เตียง) คิดเพิมท่ านละ 300 บาท

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถินและคนขับรถ รวม ,
บาท / ท่ าน / ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ทดู
ี แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
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โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือนไข

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี ยนแปลงได้ ทงนี
ั ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ า โดยทางบริ ษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ***
***หากท่านทีต้ องออกตัวภายใน (เครื องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

หมายเหตุ

สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ถงึ
ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานําพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ตํากว่า เดือน หรื อ
วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างตํา หน้ า

เงือนไขการจอง
.
.

กรุ ณาจองล่ว งหน้ าอย่ างน้ อย วันก่อนการเดิ นทางและกรุ ณ าเตรี ย มเงินมัด จํ า ,
บาทพร้ อมกับเตรี ย ม
เอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน - วันหลังจากทําการจองแล้ ว
การชํ า ระค่าทัวร์ ส่ ว นที เหลื อทางบริ ษัทฯจะเรี ย กเก็บก่อนเดิ นทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ท่านควรจัด เตรี ย มค่ าทัวร์ ใ ห้
เรี ยบร้ อยก่อนกํ าหนดเนืองจากทางบริ ษัทต้ องสํารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที พักและตัวเครื องบินมิฉะนันจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
.
.
.
.
.

.
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แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง - วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ , บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า - วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที บริ ษัทฯกํ าหนดไว้ ( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษทั ต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตัวในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
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.

.

กรณีท่านได้ ชําระค่าทัวร์ หรื อมัดจํ ามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครื องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชําระค่าบริ การในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริงที เกิดขึนแล้ วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั

อัตราค่ าบริการนีรวม
.

.
.
.
.

.

.

ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี ยนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดํ าเนินก่อนเดินทาง วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพื ออัพเกรดต้ องกระทํ าที เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน
ค่าทีพักห้ องละ - ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านําหนักสัมภาระรวมในตัวเครื องบิน [นกสกู๊ต กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ กิโลกรัม / การบินไทย กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน ใบใบละไม่เกิน กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละ
สายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , , บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ
, บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบียประกันเริมต้ น
บาท [ระยะเวลา - วัน]
- เบียประกันเริมต้ น
บาท [ระยะเวลา - วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า หรื อน้ อยกว่า ปี **
[รักษาพยาบาล ล้ าน, รักษาต่อเนือง แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่า หรื อมากกว่า ปี **
[รักษาพยาบาล ล้ าน, รักษาต่อเนือง แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ . ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิม % และหัก ณ ทีจ่าย %

อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
.
.
.
.
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ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรี ยกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ ออกตัวเครื องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ท่าน
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