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เวียดนามกลาง ดานัง-เว-ฮอยอัน-บานาฮิลล 4วัน 3คืน
(THAI VIETJET AIR)
HAPPY NEW YEAR 2019
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เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว
บริหารอาหารครบทุกมื้อ (12มื้อ)
พิเศษ...อินเตอรบุฟเฟบานาฮิลล-กุงมังกร
ลิ้มลอง เมนูแหนมเนือง ตนตําหรับ
-แถมฟรี !!! กระเปาชอปปงสุดเก พับเก็บได จุของไดเยอะ +หมวกสุดเท เวียดนาม
วันที่1

กรุงเทพ-ดานัง-เว-วัดเทียนมู-พระราชวังไดโนย-ตลาดดงบา-ลองเรือมังกร

01.30 น.

คณะพร อ มกั น ณ อาคารผู โ ดยสารขาออกระหว า งประเทศ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคานเ ตอรสายการบิ น Viet Jet Air พบเจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ คอยให ก ารต อ นรับ และ
อํานวยความสะดวก
03.40 น.
ออกเดิ น ทางสู เ มื อ งดานั ง ประเทศเวี ย ดนาม โดยสายบิ น Viet Jet Air เที่ ย วบิ น ที่
VZ3960 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
05.20 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมือง
ดานังเมืองสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (เมนูเฝอ)
นําทานเดินทางสูเมืองเว ตามถนนเรียบตามชายฝงทะเลตะวันตก รอดอุโมงคฮายวาน ซึ่ง
เป น อุ โ มค ที เ จาะระหว า งเขาฮายวาน มี ค วามยาว 6,280 เมตร ระหว า งทางนํ า ท า นแวะ
พั ก ผ อ นร า นกาแฟขึ้ น ชื่ อ ของเวี ย ดนามและชมผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต มาจากเยื้ อ ไม ไ ผ ซึ่ ง
เปนนวรรตกรรมใหมประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมาเผา ผานขบวนการตางๆเพื่อจะ
ออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มีประโยชนดีตอสุขภาพ นําทานชม
วัดเทียนมู เปนศูนยกลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเกาแกนับเปนหลายรอยป วัดแหง
นี้มี เจดีย Phuoc Duyen ทรงเกงจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝงซายและขวามีศิลาจารึกและระฆัง
สําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถเกงคันหนึ่งสีฟา ของอาดิต
เจาอาวาสองคที่เคยเผาตัวกลางกรุงโฮจิมินห เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือ
ศาสนาคริส ตและการฉ อราษฎบังหลวงของรัฐบาลโงดินเยีย ม เป นสิ่งที่ มีความสํ า คัญทาง
ประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปจจุบันรถออสตินสีฟาคันนั้นไดถูก
เก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงนี้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ทา นเข าชมพระราชวั ง โบราณไดโนย แห งสุ ดท า ยของเวี ย ดนาม ที่ อ งค ก ารยู เ นสโก
ประกาศใหเปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของระบบราชวงศสุดทายของประเทศ
เวียดนาม คือพระราชวงศเหงียน มีกษัตริย 13 องคที่ไดขึ้นครองราชย นับตั้งแตป ค.ศ. 1802
จนถึง ค.ศ.1945 มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง นําทานชมทั้ง 3
สวนของพระราชวังอันไดแก กําแพงรอบนอกปองกันตัวพระราชวังที่เรียกวา“กิงถั่น”ที่ทําการ
ของพระองคกับเสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรคด “ไถหวา”และสวน
ที่สําคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนที่ประทับของพระองค พระราชินี นาง
สนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา”ตื๋อกั๋มถั่น”จากนั้นนําทานแวะชื่อของฝากของที่
ระลึกเมืองเว เชน ขนมพื้นเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายาดองฮองเต เปนตน นําทานชอปปง
ตลาดดงบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว ใหทานไดเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินคาเครื่องใช
ตางๆรวมไปถึงสินคาพื้นเมือง
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น นํ า คณะล อ งเรื อ มั ง กรที่ แ ม น้ํ า หอม ชมบรรยากาศและความเป น อยู ส องฟากฝ ง
พร อ มชมการแสดงดนตรี พ ระราชนิ พ นธ ที่ เ ป น มรดกโลกทางด า นวั ฒ นธรรมจากสาวชาว
เวียดนาม ถือไดวาเปนการแสดงที่งดงาม และเปนสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเวไมควรพลาด
พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเทา
ระดับ 4ดาว
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วันที่2

เว-สุสานจักรพรรดิไคดิงห-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระดง-ดานัง

เชา

กลางวัน

เย็น

วันที่2

สุสานจัก

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ า ท า นชม สุ ส านจั ก รพรรดิ ไ คดิ ง ห เป น เพี ย งสุ ส านเดี ย วที่ มี ก ารผสมผสานระหว า ง
สถาปตยกรรมตะวันออก กับสถาปตยกรรมตะวันตก ดวยทรงเปนจักรพรรดิในราชวงศเหงียน
เพียงพระองคเดียว ที่ไดเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส สุสานแหงนี้สรางดวยคอนกรีตเสริม
เหล็กอยางดีโดยใชเวลากอสรางนานถึง 11ป พระเจาไคดิงหเปนพระบิดาบุญธรรมของพระเจา
เบาได ทรงครองราชยอยู 9 ป ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองสุสานแหงนี้ถือเปนสุสานที่ยังคง
เดิ มมากที่ สุ ดเมื่ อเที ยบกั บบรรดาสุ สานที่ เหลื อของจักพรรดิ ต างๆ ในยุ คสงครามไม ได โดน
ทําลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแมแตนิดเดียว จากนั้นเดินทางกลับไปเมืองดานัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนู แหนมเนืองตนตําหรับ)
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือ งฮอยอัน นํา ทานชมหมูบานแกะสลักหินออน ที่มีชื่อเสีย ง
โดง ดัง ไปทั ่ว โลกในงานฝม ือ การแกะสลัก หิน ออ น หิน หยก นํ า ทา นนั ่ง เรือ กระดง
สัญลัก ษณแหงเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาทานนั่งเรือกระดงสัม ผัส วิถีชีวิต
ชาวเวียดนาม จากนั้นนําทานเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเปนเมืองทางวัฒนธรรม
ไดรับ การขึ้น ทะเบีย นจากองคก ารยูเ นสโก ซึ่ง มนตเ สนห อ ยูที่บ า นโบราณซึ่ง อายุเ กา แก
กวา 200 ป มีห ลัง คาทรงกระดองปูแ บบเฉพาะของเมือ งฮอยอัน ซึ่งเปน สถาปต ยกรรมที่
ไมซ้ํา แบบทั้ง ในดา นศิล ปะและการแกะสลัก ชมยา นการคา เมือ งทา คา ขายสมัย โบราณ
ของชาวจีน แลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ที่ชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู
ใหค วามเคารพนับ ถือ กอ นออกเรือ คา ขายเปน ความสิร ิม งคลมีเ รื ่อ งราวสามกก ลอ มรอบ
สถานที ่แ หง นี ้ นํ า ชมพิพ ิธ ภัณ ฑป ระวัต ิศ าสตร วัด กวนอู ศาลเจา ชุม ชนชาวจีน ชม
สะพานญี่ปุน สะพานเกาไหลเวีย น ซึ่งเปนสัญลักษณข องเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรา ง
เพื่อ เชื่อ มคนในชุม ชนหลากหลายเชื้อ ชาติเ ขา ดว ยกัน และบา นโบราณ อายุย าวนานกวา
200 ป ซึ ่ง สรา งในแบบผสมผสานสถาปต ยกรรมที ่ย ัง คงเหลือ อยู ข องชาวจีน เขา เมื ่อ
ศตวรรษที่ 17 ใหทา นไดเ ก็บ ภ าพแหง ความประทับ ใจตอ ดว ยการชอ ปปง สิน คา พื้น เมือ ง
โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผา ปก มือ อัน วิจิต ร โคมไฟซึ่ง เปน สัญ ลักษณ เมือ งฮอยอัน
เสื้อปก กระเปาปก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม)
ฯลฯ จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel,
Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา

เว-พระราชวังไดโนย-

4
วันที่3

บานาฮิลลตลอดทั้งวัน (สะพานมือ-สวนดอกไมเมืองหนาว-เครื่องเลนตางๆ)

เชา

กลางวัน
บาย
เย็น

วันที่4

ดานัง-สะพานมังกร-เจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

เชา

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสูภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงนี้ประกอบ
ไปดว ย รี ส อร ท โรงแรม นํ า ท า นสู จุ ด ไฮไลต นั่ ง กระเช าขึ้ นไปข า งบนภู เ ขาบานาฮิ ลล ที่
ไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเปนกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท
Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเปนสถานตากอากาศที่ดีที่สุด
ในเวี ย ดนามกลาง ถู ก ค น พบในสมั ย ที่ ฝ รั่ ง เศสเข า มาปกครองเวี ย ดนาม ให ท านอิ ส ระกั บ
เครื่ อ งเล น สวนสนุ ก ขนาดใหญ บ นยอดเขา บานาฮิ ล ล แฟนตาซี ปาร ค (Ba Na Hills
Fantasy Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหง
เทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวม
สนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถ้ําไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่อง
เลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟนานาชาติ)
จากนั้นนําทานชมสะพาน สีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดน
เปนเอกลักษณอยางสวยงามบนเขาบานาฮิลล และสวนดอกไมเมืองหนาว จากนั้นนําทาน
เดินทางกลับสูเมืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร)
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel,
Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
ทา นชม สะพานมัง กร สัญ ลัก ษณแ หง ใหมเ มือ งดานัง ในโอกาสครบรอบ 38 ป ที ่เ มือ ง
ดานังไดรับอิสรภาพ และเปนสถานที่ที่นักทองเที่ย วสว นใหญที่ม าเมืองดานัง ตองแวะชม
ความสวยงามและชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเปนสัตวในตํานานที่พนน้ํา
จากปากคลา ยกับ เมอรไ ลออ นของสิง คโปรเ ปน อนุส าวรียตอ นรับ แขกบา นแขกเมือ งของ
ดานัง ซึ่งคารฟดรากอนนี้มีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตน
เพื่อ ที่เ มื่อ เติบ ใหญ เรีย นสูง ขึ้น ก็จ ะกลายรา งเปน มัง กรมาชว ยเหลือ ประเทศชาติ นํา ทา น
สัก การะองคเ จา แมก วนอิม วัด หลิน อึ๋ง ตั้ง อยูแ หลมเซิน จรา เปน วัด สรา งใหมใ หญที่สุด
ของเมืองดานัง เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและ
จิต ใจของผู ค นอยู ใ นที ่นี ้ ภายในวิห ารใหญข องวัด เปน สถานที ่บ ูช า เจา แมก วนอิม และ
เทพองคตา งๆตามความเชื่อของชาวบา นแถบนี้ นอกจากนี้ยัง มีรูป ปน เจา แมกวนอิม ซึ่ง มี
ความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35 เมตร ยืนหันหลัง
ใหภ ูเ ขาและหัน หนา ออกทะเล คอยปกปอ งคุ ม ครองชาวประมงที ่อ อกไปหาปลานอก
ชายฝงและยังมีหินออนแกะสลักเปนรูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงนี้
นอกจากเปน สถานที่ศัก ดิ์สิท ธิ์ที่ช าวบา นมากราบไหวบูช าและขอพรแลว ยัง เปน อีก หนึ่ง
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เปนอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังไดสวยงามมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ทา นสู ต ลาดฮาน เปน ตลาดที ่ร วบรวมสิน คา มากมายเปน ที ่นิย มทั ้ง ชาวเวีย ดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเปา สินคา พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ
อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา ปก กระเปาปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยา ย
(ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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22.00 น.

นําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ
ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ3961

23.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)


***โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนโดยไมแจงลวงหนา***
ทางบริษท
ั เริ่มตนและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ
เพื่อใชเดินทางมาและกลับ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท

วันเดินทาง
30 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคาเด็กทารก
อายุต่ํากวา 2ป

อัตราคาบริการ
ผูใหญ
เด็ก
18,900
18,900

พักเดี่ยว
4,000

4,000 บาท

อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
อัตราคาบริการไมรวม
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท
ฯลฯ
 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 คาทําหนังสือเดินทาง
 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 250 ตอทาน/1,000 บาทตอทิป
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
 กรุณาจองลวงหนา อยา งนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณ าเตรีย มเงินมัด จํา 10,000 บาท
พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
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การชํ า ระค า ทั ว ร ส ว นที่ เ หลื อ ทางบริ ษั ท ฯ จะเรี ย กเก็ บ ก อ นเดิ น ทางไม น อ ยกว า 20 วั น ท า นควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่
พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม ส ามารถยกเลิ ก ได เนื่อ งจากเปน ราคาโปรโมชั่ น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง)
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

