นังกระเช้ าขึนบาน่ าฮิลล์ และ เล่ นสวนสนุกบนบาน่ าฮิลล์ แบบไม่ อนั
อิมอร่ อยกับภัตตาคารบนบาน่ าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ ะละ 1 ตัว ณ ร้ าน NM
เทียวครบทุกไฮไลท์ และ ช้ อปปิ ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตืนตาไปกับมังกรพ่ นไฟ และ ล่ องเรือชมสองฝังแม่ นําหอม

กําหนดการเดินทาง : สิ งหาคม – ธันวาคม 2560
วันแรก
08.00 น.
11.00 น.
12.35น

กรุ งเทพ –ดานัง - สิ นค้ าOTOP – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่ องเรือมังกรชมแม่ นําหอม
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน Bangkok
Airways โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็ คอิน
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทียวบินที PG 947
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมื องและศุ ล กากร จากนั!นนํา ท่ า นขึ! นรถโค้ชปรั บ อากาศสู่ จากนั!นเดิ นทางไปเมื องเว้ (ใช้ เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2 ชม) จากนั!นนําท่านผ่านชม Tam Giang เป็ นทะเลสาบนํ!าก่อยที*ใหญ่ที*สุดในเอเชี ยเป็ นพื!นที*
ชาวเวียดนามใช้ในการเลี!ยงกุง้ ปลา จํานวนมาก ชมวิวที*สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็ นหนึ*งในสิ บอ่าว

คํา

วันทีสอง
เช้ า

เทียง

สวยงามที*สุดในโลกเป็ นพื!นที*ชาวเวียดนามใช้ในการเลี!ยงหอยเพื*อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ) ระหว่างทาง
แวะ พักผ่ อนรั บทานกาแฟขึนชื อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ ทีผลิตมาจากเยือไม้ ไผ่ ซึ* งเป็ นนวัตกรรม
ใหม่ของประเทศฝรั*งเศสที*มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลัน* กรองเพื*อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิ ต
ออกมาเป็ นสิ นค้าต่างๆที*มีประโยชน์ดีต่อสุ ขภาพ พาคณะไปชม สิ นค้ า OTOP ที*ข! ึนชื* อของเมืองเว้ เช่ น
พวกขนมพื!นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ สามารถซื! อเป็ นของฝากให้เพื*อนฝูง คนที*รู้จกั ได้อย่าง
ดี จากนั!นนําท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดียเ์ ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหลี*อม สู ง 8 ชั!น
ซึ* งตั!งอยูบ่ นฝั*งซ้ายของแม่น! าํ หอม พร้อมเรื* องเล่ามากมายเกี*ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที*แห่ งนี!
ยัง เป็ นที* เก็ บ รถออสติ นสี ฟ้ าคันประวัติศ าสตร์ ที* โลกต้องจารึ ก เนื* องมาจากมี พ ระจี นขับ รถ
ออสตินคันประวัติศาสตร์ ที*โชว์อยู่ที*วดั นี! ไปราดนํ!ามันเผาตัวเองประท้วงรั ฐบาลเวียดนามที*
ทําลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่ งความประทับใจริ มแม่น! าํ หอม จากนั!นนําท่านไปละลาย
ทรัพย์ที* ตลาดดองบา เป็ นตลาดที*รวบรวมสิ นค้ามากมายเป็ นที*นิยมทั!งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื! อ
เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋ า ของที*ระลึกมากมายเพื*อฝากคนที*บา้ นมากมาย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําคณะเดินทางลง ล่ องเรื อมังกรชมแม่ นําหอม ชมการแสดงพื!นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ
ทั!งเสี ยงดนตรี ที*มาจากเครื* องดนตรี ดีดสี ตีเป่ า และเสี ยงร้ องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิ ม มันก็จะเป็ น
อะไรที*ถือเป็ นประสบการณ์ที*ไม่รู้ลืม
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี กเมืองเว้ ณ โรงแรม Jasmine Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ ***
พระราชวังไดโน้ ย - สุ สานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วัดหลิงอึงc
รับประทานอาหาราเช้ าที โรงแรม
จากนั!นนําท่านชม พระราชวังไดโน้ ย พระราชวังโบราณแห่งสุ ดท้ายของ
เวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก เป็ นที*ประทับ ที*ทาํ การ
ของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมี
พระองค์ท! งั หมด 13 องค์ที*ได้ข! ึนมาถือครองราชย์นบั ตั!งแต่ ค.ศ 1802 จนถึง
ค.ศ 1945 มีสถาปั ตยกรรมที*สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็ นอย่างยิง* ท่านจะได้ชม
ครบทั!งหมด 3 ส่ วนของพระราชวังได้แก่ กําแพงรอบนอกป้ องกันตัวพระราชวังที*เรี ยกว่า “กิงถัน* ” ที*ทาํ การ
ของพระองค์กบั เสนาธิ การและแม่ทบั ท้องพระโรงที*เรี ยกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า” และส่ วนที*สาํ คัญ
มากที*สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็ นที*ประทับของพระองค์ พระราชิ นี นางสนมและกลุ่ม
คนรับใช้เป็ นขันที ที*เรี ยกกันว่า ”ตืPอกัมP ถัน* ”
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร Biet Phu Thao Nhi (VietNam local food)

คํา
วันทีสาม
เช้ า

เทียง
14.00 น.

จากนั!นนําท่าน ชม สุ สานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ* งเป็ นสุ สานที*องค์จกั รพรรดิองค์ที*
12 สร้างขึ!นและถือว่าเป็ นสุ สานที*งดงามของสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างที*มีลวดลายอ่อนช้อย
ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื!องสี ซึ* งเป็ นศิลปะของชาวเวียดนาม
โดยเฉพาะที*ได้รับการตกทอด มานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที*ฝ้าเพดานที*ศิลปิ น
บรรจงใช้พกู่ นั วาดด้วยเท้า จากนันนําท่ านเดินทางเข้ าสู่ เมืองดานัง ระยะทาง 100 กม ระหว่าง
ทางนําท่านแวะ ริมอ่ าวลังโกที*ชาวเวียดนามใช้ในการเลี!ยงหอยเพื*อการผลิตมุก แวะชมสิ นค้า
ต่างๆที*ทาํ ด้วยฝี มือชาวเวียดนามไม่วา่ จะเป็ นเครื* องประดับจาก
ไข่มุก ภาพฝังเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวที*ทาํ จากไข่มุก จากนั!น
นําท่านมัสการองค์ เจ้ าแม่ กวนอิม ณ วัดหลิงอิงc ที*ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที*
ได้สร้างขึ!นตามหลักศาสตร์ ฮวงจุย้ เพื*อป้ องกันพายุที*จะพัดเข้ามาสู่ เมืองดานัง
และนําชมประวัติความเป็ นมาของอาณาจักรจามในพิพิธภัณฑ์จาม
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของศิลปะแบบจามที*เกิดขึ!นในเวียดนาม ได้เวลา
สมควร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร NM (อาหารทะเล + กุ้งมังกรซอสมายองเนสโต๊ ะละ 1 ตัว)
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี กเมืองดานัง ณ โรงแรม โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่ า***
กระเช้ าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่ อน – เมืองฮอยอัน – ดานัง – สะพานแห่ งความรัก – รู ปปั น
ปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่ นไฟ
รับประทานอาหาราเช้ าที โรงแรม
จากนั!นนําท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนัง* กระเช้าที*ยาว
ที*สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศ
ที*หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศที*สายงามของภูเขาฮายเวิ*น เก็บภาพแห่ง
ความสวยงาม ซึ* งสมัยก่อนชาวฝรั*งเศสตั!งใจจะสร้างเป็ นเมืองต่างอากาศ
อีกแห่งหนึ*งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ ทห้องพัก ร้านอาหารและ
เครื* องเล่นต่างๆ ทีรอให้ ท่านไปร่ วมสนุกแบบไม่ อนั
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคา บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติบนบาน่ าฮิลล์
จากนั!นนําท่านนัง* กระเช้าลงมาสู่ เมืองดานัง จากนั!นนําท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่ อน Marble Mountains
และนําชม หมู่บ้านหินอ่ อน ที*มีแหล่งวัตถุดิบหิ นอ่อนเนื!อดี และช่างแกะสลักฝี มือประณี ต ส่ งออกจําหน่าย
ทัว* โลก จากนั!นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที*ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ!นทะเบียน
จาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยูท่ ี*บา้ นโบราณซึ* งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะ
ของเมืองฮอยอัน ซึ* งเป็ น สถาปั ตยกรรมที*ไม่ซ! าํ แบบทั!งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมือง

คํา

21.00 น.

วันทีสี
เช้ า

ท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่ อนุญาตให้ นํารถใหญ่ เข้ าไป ดังนันการเดินชมเมืองจึง
เป็ นวิธีท่องเทียวทีดีทสุี ด**
นําชมสะพานญี*ปุ่น ซึ* งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ* งเชื*อว่าถูกสร้างเพื*อเชื* อมคนในชุมชนหลากหลาย
เชื*อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ วดั กวนอู ศาลเจ้ า ชุ มชนชาวจีน และ บ้ านโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี ซึ* งสร้างในแบบผสมผสานสถาปั ตยกรรมที*ยงั คงเหลือเข้าเมื*อศตวรรษที* 17ได้ เวลา
สมควร เดินทางกลับสู่ เมืองดานัง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั!นนําท่านชม สะพาน
แห่ งความรัก ที*นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื! อกุญแจใสคล้องใส่ สะพาน
จากนั!นนําท่านชม รู ปปั นปลามังกร ที*เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที*
กําลังจากปลากลายเป็ นมังกรในระยะใกล้
เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที*มีความยาวถึง
666 เมตร เป็ นสะพาน 6 เลนส์ ซึ* งเป็ นสะพานที*ตระการตามากที*สุดของ
เวียดนามในเวลานี! โดยการแสดงนี!จะเริ* มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์ และอาทิตย์เท่านั!น
นําท่ านเข้ าสู่ ทพัี กเมืองดานัง ณ โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่ า***
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ที โรงแรม
นําท่านไปละลายทรัพย์ที* ตลาดฮาน เป็ นตลาดที*รวบรวมสิ นค้ามากมายเป็ นที*นิยมทั!งชาวเวียดนามและชาว
ไทย อาทิ เสื! อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋ า สิ นค้าพื!นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ 4าพผ้าปั กมืออัน
วิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋ าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที*
ระลึกมากมายเพื*อฝากคนที*บา้ น

สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทาง สู่ สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
13.35 น. เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทียวบินที PG 948
15.15 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ ….
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่ องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทังนีถือเป็ นเอกสิ ทธิxของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสํ าคัญ**

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
วันที 24-27 สิงหาคม 60

ห้องเตียงคู่

เด็ก 1 ท่าน พักกับ

นอน 2 ท่าน

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

11,899.-

11,899.-

2,900.-

11,899.-

2,900.-

พักเดียว

เดือนกันยายน 60
วันที 14-17 กันยายน 60

11,899.-

เดือนตุลาคม 60
วันที 12-15 ตุลาคม 60

12,899.-

12,899.-

2,900.-

วันที 20-23 ตุลาคม 60

15,899.-

15,899.-

2,900.-

วันที 26-29 ตุลาคม 60

12,899.-

12,899.-

2,900.-

พฤศจิกายน 60
วันที 9-12 พฤศจิกายน 60

12,899.-

12,899.-

2,900.-

วันที 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.60

12,899.-

12,899.-

2,900.-

12,899.-

2,900.-

ธันวาคม 60
วันที 21 - 24 ธันวาคม

12,899.-

ค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถ ท่ านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
ค่าตัวP เครื* องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช! นั ทัศนาจร (เครื* องเหมาลําต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั!น)
ค่าสัมภาระนํ!าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ!นเครื* อง 7กก.
ค่าที*พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ*มเงินพักห้องเดี*ยว)
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน! าํ มันเชื!อเพลิงแล้ว และทางบริ ษทั ขอเก็บเพิ*มในกรณี ที*สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ*ม ก่อนการเดินทาง
ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งนําเที*ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที*ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ที*ชาํ นาญเส้นทางนําท่านท่องเที*ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื* องดื*มที*สงั* เพิ*มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง* เพิ*ม กรุ ณาจ่ายเพิ*มเองต่างหาก )
ค่าสัมภาระที*หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ!นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี*ยน (กรุ ณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
ภาษีมลู ค่าเพิ*ม 7% และภาษีหกั ณ ที*จ่าย 3%
ค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถ ท่ านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง
เงือนไขในการจอง
• ชําระมัดจําในวันที*จองที*นง*ั ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสื อเดินทาง (หรื อสําเนา) ส่ วนที*เหลือชําระทั!งหมดอย่างน้อย 25 วัน
ก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ ปที*เดิ นทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที*ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบิ นหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่างประเทศ
รวมถึงเที* ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิh ไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท! งั เต็มจํานวนหรื อ
บางส่ วน ในกรณี ที*ท่านจองแล้วยกเลิกหรื อเลื*อนการเดินทางไม่วา่ กรณี ใดๆทั!งสิ! น
หมายเหตุ
เที*ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี*ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที*นดั พบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิh การเดินทาง และไม่ติดใจเรี ยกร้องขอเงินคืนใดๆทั!งสิ! น
ขอสงวนสิ ทธิ ถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ!น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทังสิ นในกรณีดงั ต่ อไปนี
หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี
ที*ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที*ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที*กรมแรงงานทั!งจากไทยและต่างประเทศ
ซึ* งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที*ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื!อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุสูญหายที*เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที*ยวเอง
ตัวP เครื* องบินเป็ นตัวP ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื*อนวันเดินทาง
หรื อคืนเงินได้
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้

