รหัสทัวร ZET1900778
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว 4 วัน 3 คืน (FD)

พระราชวังเว วัดเทียนมู สะพานญี่ปุน วัดหลินอึ้ง สะพานมังกร
บานเลขที่ 101 หมูบานกั้มทาน ตลาดฮาน ตลาดดองบา
หมูบานแกะสลักหินออน สะพานแหงความรัก สวนสนุกแฟนตาซีพารค

ว ันแรก
13.30
16.40
18.20
คํา

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินดาน ัง – เมืองน ัง – สะพานแห่งความร ัก – สะพานม ังกร (-/-/D)
พร ้อมกันทีสนามบิน สนามทบินดอนเมือง ชัน 3 แถว 2-3 แอร์ เอเชีย เจ ้าหน ้าทีของบริษั ทฯ คอยให ้การต ้อนรั บ และ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองดาน ัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทียวบินที FD638
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดาน ัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนตรวจคนเข ้าเมือง เมืองดาน ัง
เป็ นเมืองใหญ่อันดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็ วทังขนาดและความสําคัญซึงตังอยู่ระหว่างชายฝั งทะเลและทีราบ
สูงตอนกลางของเวียดนาม
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (1)
หลังอาหารคํานํ าท่านชม สะพานแห่งความร ัก เป็ นสะพานทีถูกประดับตกแต่งด ้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีให ้
ท่านได ้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

ี ค วามยาว 666 เมตร ความกว ้างเท่าถนน 6 เลน ด ้วย
นํ าท่านชม สะพานม งั กร อีก หนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีท มี
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล ้านล ้านดอง เชือมต่อสองฟากฝั งของแม่นําฮัน เปิ ดให ้บริการเมือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนือง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึงสะพานมังกรแห่งนีเป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานั ง
ซึงมีรูปปั นทีมีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ า คล ้ายๆสิงคโปร์ (ว ันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม
่ มงั กรจะพ่นนํ า และ

พ ักที
ว ันทีสอง
เชา้

พ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)

ADINA HOTEL/MERRY HOTEL/GRAND JEEP HOTEL *หรือระด ับเทียบเท่า*

ฮอยอ ัน – หมูบ
่ า้ นแกะสล ักหินอ่อน – สะพานญีปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ –บ้านเลขที 101 – ล่องเรือกระด้งหมูบ
่ า้ น
กมทาน
ั
– บานาฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
เดินทางสูเ่ มือง ฮอยอ ัน ตังอยู่บนฝั งแม่นําทูโบน ใกล ้ชายฝั งทะเล และเป็ นท่าเรือเก่าทีเจริญรุ่งเรืองมากในชือไฟโฟฮอย
อันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือฮอยอันได ้รับความเสียหาย
จากการสู ้รบและแม่นําตืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร ้างขึนทีเมืองดานั งแทน ทําให ้ฮอยอันในปั จจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ ้านเรือน
ทีสวยงาม สร ้างด ้วยไม ้มีประตูแกะสลักและห ้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได ้ริเริมให ้ ทุนทําโครงการ
บูรณะ เพือปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศ
ิ าสตร์ของ

ไม่ค วรพลาดเมือมาเวียดนาม ในการ
มาฮอยอัน นั น หรือ เมือ งต่างๆของเวีย ดนาม
ท่า นจะได ้พบกั บ พิซ ซ่า เวีย ดนาม ซึงดูแ ล ้ว
อาจจะไมได ค
้ ล า้ ยกั บ พิ ช ซ่ า เท่ า ไหร่ เ มือดู
จากหน ้าตาของมัน แต่หากพบเห็นรถขายพิซ
ซ่า หรือ ร ้านทีตั งอยู่ ข ้างทางด ้วยรู ป ลั ก ษณ์
และรสชาติของมันแล ้ว ต ้องบอกเลยว่าท่าน
ไม่ค วรพลาดจริง โดยตั ว แป้ งของพิซ ซ่า จะ
เป็ นแผ่นแป้ งหนาๆทีนํ ามาปิ งกับเตาถ่าน โรย
หน า้ ด ้วยเครืองต่า งๆใส่ไ ข่ ไส ้กรอก ผั ก โรย
หรือท่านทีชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิมได ้

ื ยงโด่งดังไปทัวโลกในเรืองงาน
นํ าท่านชม หมูบ
่ า้ นแกะสล ักหินอ่อน ซึงเป็ นหมูบ
่ ้านแห่งหนึงอยู่ในตัวเมืองดานั งทีมีชอเสี
ฝี มือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซืองานแกะสลักเหล่านีเพือเอากลับไปเป็ นของฝาก หรือ
ซือกลับไปเป็ นของประดับในบ ้าน

่ ัวเมืองโบราณฮอยอัน นํ าท่านชม สะพานญีปุ่น ทีสร ้างโดยชาวญีปุ่ น เป็ นรูปทรงโค ้ง มีหลังคา
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูต
มุงกระเบืองสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท
์ รง

นํ าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็ นศาลเจ ้าทีเก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเหลียมจัตรุ ั ส ซึงสร ้างเชือมเขตชาวญีปุ่ น กับชาว
จีน บ ้านประจํ า ตระกูล ทีสร ้างขึนเมือพ.ศ.2335 อยู่บ นถนนตรั น ฝู เป็ นทีพบปะของผู ้คนทีอพยพมาจากฟุก เกียนทีมีแ ซ่
เดียวกัน นํ าท่านเดิน ทางสู่ บ้านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อ ก หน ้าบ ้านติด ถนนสายหนึง หลังบ ้านไปจรดถนนอีกสาย
หนึง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร ้างด ้วยไม ้ 2 ชัน ด ้วยความประณีต ด ้านหน ้าจะทําเป็ นร ้านบูตก
ิ
ด ้านหลังเป็ นทีเก็บสินค ้า ภายในเป็ นทีอยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท ้องฟ้ า และมีเฉลียงเชือมต่อส่วนทีพักอาศัยหลายส่วน
รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั นอิสระให ้ท่านเดินชมเมือง ซือของทีระลึก ร ้านค ้าขายของทีระลึกก็จะตังอยู่ในบ ้าน
โบราณ ยิงเดินชมเมืองก็จะรู ้สึกว่าเมืองนีมีเสน่ หม
์ าก บ ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได ้รับอิทธิพลจากจีนและ
ญีปุ่ น ซึงได ้รับการอนุรักษ์ ไว ้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตืนตาทังบ ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาล
เจ ้า บ ้านประจําตระกูล และร ้านค ้าต่างๆ

เทียง

นํ าท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บา้ นกมทาน
ั
หมู่บ ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพร ้าวริมแม่นํา ในอดีตช่วงสงคราม
หมู่บ ้านแห่งนีเคยเป็ นทีพักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนทีหมู่บ ้านแห่งนีคือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได ้ชม
วัฒนธรรมของชาวบ ้าน ณ หมูบ
่ ้านแห่งนี
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (3)
นํ าท่านนั งกระเช ้าสู่ บานาฮิลล์ ดืมดําไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช ้าบานา-ฮิลล์เป็ นกระเช ้า
ลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางทียาวทีสุดในโลก ได ้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมือวันที 9 มีนาคม ค.ศ.
ิ ล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รส
2009 (ใช ้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮล
ี อร์ท และได ้ชืนชมกับสุดยอด
วิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็ นรีสอร์ทและสถานทีพั ก ผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ท างตะวันตก
ของดานั ง ซึงการท่องเทียวของเวีย ดนามได ้โฆษณาว่าบานาฮิล ล์ค อ
ื ดาลัดแห่ง เมืองดานั ง ถูกค ้นพบโดยชาวฝรั งเศส
เมือสมัย ทีฝรั งเศสเป็ นเจ ้าอาณานิคม จึงได ้มีการสร ้างถนนขึนไปบนภูเ ขา สร ้างทีพั ก สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือ
ใช ้เป็ นทีพั กผ่อน เนืองจากทีนีมีอากาศหนาวเย็ นตลอดทังปี อุณหภูมเิ ฉลียทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั น

หลังจากนั นอิสระท่านที สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึงมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท ้าทายความมันส์ของหนั ง 4D
ระทึกขวัญกับบ ้านผีสงิ เกมส์สนุกๆ เครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช ้อปปิ งของทีระลึกของสวนสนุก

้ ไฟฟ้า และค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก ทุกอย่าง
รวมค่าเข้า ค่ากระเชา
ยกเว้นโซนของการจ ัดแสดงหุน
่ ขีผึง ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง

เครืองเล่น ทีกํา ลัง เป็ นทียอดฮิต สํา หรั บ ท่า นทีชืนชอบการเล่น เกมส ์ 4D และ 5D โดยแต่ล ะห ้องของเครืองเล่น จะมี
เนื อเรืองทีแตกต่า งกัน ให ้ท่า นได ้สนุ ก สานกับ การเล่น อาทิ เกมส์ล าคาบอย ภายในห ้องเกมส์จ ะมีท ีนั งคล ้ายอานม ้า
พร ้อมกับ ปื นให ้กับ ท่า น ประนึง ว่า ท่า นกํา ลัง ขีม ้าอยู่ และไล่ล ่า ศัต รู สัม ผัส การเล่น เกมแนวใหม่ ทีให ้ความสมจริง แบบ
ครบรส ทีนีถือเป็ นอีกทางเลือกทีจะทําให ้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆของท่านเปลียนไป

้ ันป่วน ไปกับเครืองเล่น ย ักษ์ตกตึก เครืองเล่นทีสูงทีสุดในเครืองเล่นทังหมด
เสียว ต ับ ไต ไส ้ พุงกระเพือม ท้องไสป
เครืองจะค่อยๆพาคุณขึนไปจุดสูงสุดด ้านบน ระหว่างทางก็ปล่อยให ้ชมวิวเพลินๆบนนั น เมือท่านนั บ 1 2 3 (ในใจ) ทันใด
่ นด
นันก็จะปล่อยท่านดิงพสุธาสูพ
ื ้วยความแรงจากความสูงในสภาพไร ้การควบคุมทีทําให ้คุณแทบลืมหายใจ

สนุ ก สุด มั น ส์กั บ เครืองเล่น สุด คลาสสิก รถบ ม
ั ขั บ รถ..บั มกั น ให ส
้ ะใจ สนุ ก เร ้าใจไปกั บ การบั มรถใส่กั น ผู ท
้ ีหลงใหล
เสียงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูด
่ ้วยกันพลาดไม่ได ้กับเครืองเล่นนี

เปลียนมาเล่ น อะไรเบาๆกั น บ ้างกั บ BACK TO JURASSIC เป็ นห อ้ งแบบวิท ยาศาตร์ใ ห ท
้ ่ า นได ้เห็ น วิวั ฒ นาการของ
ไดโนเสาร์ เหมาะสํารั บเด็กๆ หรือผู ้ทีชืนชอบไดโดนเสาร์ให ้ท่านได ้เห็ นการพั ฒ นาของไดโนเสาร์อย่างใกล ้ชิดใบแบบที
ท่านไม่เคยพบเห็ นทีไหนมาก่อนอย่างแน่ น อน จากนั นก็ พั กให ้หายเหนือยทีโซนเครืองดืมและอาหาร กับ มุม สุด ชิค แสน
น่ารักๆกันสักหน่อย

คํา
พ ักที

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคารบนบาน่า ฮิลส ์ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ (4)
MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส ์ เป็นรีสอร์ทหรูตงอยู
ั
บ
่ นเขาบาน่า ฮิลส ์

ว ันทีสาม
เชา้

้ ไฟฟ้ าบาน่าฮิล ส ์ – โรงเก็ บ ไวน์ – สวนดอกไม้
บาน่า ฮิล ส ์ – สะพานสีท อง หรือ GOLDEN BRIDGE – กระเช า
้ ทางหายเวิน – พระราชว ังเว้ – ล่องเรือม ังกรชมแม่นําหอม (B/L/D)
แห่งความร ัก – เมืองเว้ – ผ่านเสน
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นํ าท่านชม สะพานสีท อง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทียวใหม่ล่าสุด ซึงอยู่บนเขาบาน่ า ฮิล ส์ เป็ นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมีมอ
ื 2 ข ้างอุ ้มไว ้ ตังอยู่ในตําแหน่งทีโดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเทียวนึงทีได ้รับความนิยม
เป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได ้อย่างเต็มอิม

กระเชา้ ไฟฟ้าบาน่าฮิลส ์ เนืองจากในสวนของบาน่ าฮิลส์มห
ี ลากหลายโซน ดังนั นนอกจากกระเช ้าไฟฟ้ าทีนํ าท่านมายัง
ด ้านบนแล ้วยังมีกระเช ้าอีก 2 สาย หากท่านใดทีชืนชอบและอยากจะขึนกระเช ้าซําอีก ก็สามารรถนั งได ้เท่าทีท่านพอใจ
ท่านสามารถเยียมชมบาน่าฮิลส์แห่งนีได ้โดยรอบ ท่านจะได ้สัมผัสกับลมหนาวระหว่างทีกระเช ้าเลือนไป และได ้สัมผัสกับ
การตกแต่งในรูปแบบไสล์ฝรังเศส

นํ าท่านชม โรงเก็ บไวน์ เป็ นห ้องเก็บไวน์ทมี
ี ลักษณะคล ้ายถําทีถูกสร ้างขึนมา ตังอยู่บนเขาบาน่ าฮิลส์ โดยห ้องแห่งนีจะ
ถูกจัดออกเป็ นหลายส่วนด ้วยกัน ให ้ท่านได ้เดินชมสถานทีเก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็ นรูปแบบต่างๆ หลากหลาย
สไตล์

สําหรับท่านทีชืนชอบการดืมไวน์ก็สามารถซือได ้จากทีแห่ง หรือจะเลือกซือไว ้เป็ นของฝากก็ได ้

หลังจากนั นนํ าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความร ัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็ นสวนดอกไม ้สไตล์ฝรังเศส ทีมีดอกไม ้
หลากหลายพั นธุ์ถูกจั ดเป็ นสัด ส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแสนเย็ น สบาย ทีไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็
สามารถถ่ายรูปออกมาได ้สวยงามอย่างมาก ให ้ท่านได ้เดินทางถ่ายรูปพร ้อมกับสัมผัสบรรยากาศทีสุดแสนจะโรแมนติก

นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตังอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของ
กษั ตริยใ์ นราชวงศ์เหวียน ซึงได ้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรังเศสก็บก
ุ เข ้าโจมตีเมืองเว ้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข ้า
มายึดครองบังคับให ้พระเจ ้าเบาได๋สละราชสมบัต ิ ต่อมาเมืองเว ้ได ้กลายเป็ นส่วนหนึงของเวียดนามใต ้ ตามการแบ่งประเทศ

เทียง

ออกเป็ น 2 ส่ว น และได ้เสือมสลายลงภายใต ้การปกครองของโงดิน ห์เยีย ม เมือ งเว ้ดึง ดูด นั ก ท่อ งเทียวเพราะมีแ หล่ง
ประวัต ศ
ิ าสตร์ วัฒ นธรรม เสน่ ห ์ท ไร
ี ้กาลเวลาของสถาปั ต ยกรรมทีลํ าค่า มีแ บบฉบับ ของตนเอง และยั ง มีค วามงามตาม
ธรรมชาติบนฝั งแม่นําหอมด ้วย
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (6)

้ ทางหายเวิน ก่อสร ้างโดยเอกชนจากญีปุ่ นและรัฐบาลฝรังเศสเป็ นผู ้ ลงทุนด ้านงบประมาณ
โดยนํ าท่านเดินทาง ผ่านเสน
ระยะทาง 108 กม. ทีเลีย บชายฝั งทะเล ผ่านภูเขา ท ้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ท ีขุด ลอดใต ้ภูเขาทียาวทีสุดใน
เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต ้ มีความยาว 6.28 กม. เพือเชือมระหว่างเมือ งดานั งกับเมืองเว ้ ระหว่างทางนํ าท่านชมสินค้า
พืนเมืองร้านเยือไผ่ ร้านไข่มุก

คํา
พ ักที
ว ันทีสี
เชา้

หลังอาหารคํานํ าท่าน ล่องเรือม ังกรชมแม่นําหอม แหล่งกําเนิดของแม่นําหอมมาจากบริเวณต ้นนํ าทีอุดมไปด ้วยดอกไม ้
ป่ าทีส่ง กลินหอม เป็ นแม่นํ าสายสันๆ บนเรือ ทางจะได ้ชมการแสดงดนตรีพืนบ ้าน และนั ก ร ้องชาวเวียดนามทีจะ มาขับ
กล่อมบทเพลงให ้ท่านได ้สนุกสนาน (ใช ้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (7)
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL ระด ับ 4 ดาวหรือระด ับเทียบเท่า
เมืองเว้ – ว ัดเทียนมู่ – เมืองดาน ัง – ว ัดหลินอึง – หาดมีเค – ตลาดฮาน – สนามบินดาน ัง – สนามบินสุวรรณภูม ิ
– กรุงเทพฯ (B/L/-)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นํ าท่า นเดิน ทางสู่ พระราชว งั เว้ ทีสร ้างขึนในสมั ย พระเจ ้ายาลอง ใช ้เป็ นทีรั บ รองเชือพระวงศ์ระดั บ สูง และนั ก การทูต
ต่างประเทศ สถานทีจัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจต
ิ รสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนั งตกแต่งด ้วยนํ ามันครังสีแดง
และลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน

์ รงแปดเหลียม 7 ชัน แต่ละชันหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ ้า มีรูป
นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท
ปั นเทพเจ ้า 6 องค์คอยปกป้ องเจดียแ
์ ห่งนี ภายในเจดียม
์ พ
ี ระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อมเอิ
ิ
บกับพระพุทธอีกสามองค์
อยูใ่ นตู ้กระจก

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (9)
นํ าท่านเดิน ทางกลั บ สู่ เมือ งดาน งั เป็ นเมือ งใหญ่ อัน ดับ สีของเวีย ดนาม นํ า ท่า นสู่ ว ัดหลิน อึง นมั ส การเจ ้าแม่ก วนอิม
่ ะเลและด ้านหลังชน
หลินอึงแกะสลักด ้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยน
ื โดดเด่นสูงทีสุดในเวียดนาม ซึงมีทําเลทีตังดี หันหน ้าออกสูท
ภูเขา ตั งอยู่บ นฐานดอกบั วสง่า งาม ชาวประมงนิย มไปกราบไหว ้ขอพรให ้ช่ว ยปกปั ก รั ก ษา หลิน อึงมีค วามหมายว่าสม
ปรารถนาทุกประการ ตังอยูบ
่ นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ทา่ ทาง
ึ
ทีถ่ายทอดอารมณ์ทก
ุ อย่างของมนุษย์ซงแฝงไว
้ด ้วยคติธรรม

ื ยงทีสุดในเมืองดานั ง เนืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและนํ าทะเลใสสวยงาม
นํ าท่านถ่ายรูป หาดมีเค เป็ นหาดทีมีชอเสี
ชายหาดนีได ้รับความสนใจไปทัวโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมือทหารอเมริกันใช ้เป็ นพืนทีพั กผ่อนหย่อนใจ และเรียก
หาดนีว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสินสุดลง ชายหาดนีก็เป็ นทีนิยมในหมู่คนท ้องถินและนั กท่องเทียว และมีรส
ี อร์ตหรูผุด
ขึนหลายแห่ง ซึงริมหาดก็จะมีเรือกระด ้งของชาวบ ้านทีทําประมงแถวๆนีลอยลําอยู่ อิสระให ้ท่านได ้ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจ

เดิน ทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมือ งดานั ง ตั งอยู่ ร ิม แม่ นํ าฮาน ไม่ ไ กลจากสะพานข ้ามแม่ นํ า ด ้านหน า้ ตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่นําเป็ นรูปปั นหญิงสวยงาม มีทังของสดและของทีระลึกให ้เลือกซือ สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางเข ้าสู่
สนามบินดานัง

ณ ตลาดฮานแห่งนีมีของฝากให ้ท่านเลือกซือมากมายไม่วา่ จะเป็ นขนม
เสือผ ้าชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีชะมด และทีเป็ นของฝากทีขึน
ชือสํ า หรั บ การมาเวีย ดนามคงหนี ไ ม่ พ น
้ กาแฟ ซึงเป็ นของฝากทีหากมา
เวี ย ด นามแล ว้ ไม่ ซ ื อคงจะไมได น
้ ั นคื อ กาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend
Coffee

18.50
20.35

เหินฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทียวบินที FD639
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร ้อมความประทับใจ

******************************************************

** หากท่านทีต้องออกตวภายใน
ั
(เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั อนทําการออกตวเนื
ั องจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ **
** ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ
*รายการท่องเทียวอาจมีการสล ับปร ับเปลียนตามความเหมาะสม
โดยจะคํานึงถึงความปลอดภ ัย และผลประโยชน์ของน ักท่องเทียวเป็นหล ัก*

อ ัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

(เด็กอายุตากว่
ํ
า12ปี )

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุตากว่
ํ
า12ปี )

พ ักเดียว
เพิม

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตวั
เครืองบิน

08 – 11 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

09 – 12 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

11 – 14 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

15 – 18 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

16 – 19 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

22 – 25 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

23 – 26 พฤษภาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

26 – 29 พฤษภาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

01 – 04 มิถุนายน 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

08 – 11 มิถุนายน 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

15 – 18 มิถุนายน 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

22 – 25 มิถุนายน 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

กําหนดการเดินทาง

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

06 – 09 กรกฎาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

20 – 23 กรกฎาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

10,999

** ราคาเด็ กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
และห ัวหน้าท ัวร์ทา่ นละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
**ขอสงวนสิทธิในการเลือกประเภทห้องพ ักบนบาน่าฮิลส ์ ในกรณีหอ
้ งพ ักเต็ม**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ั ไม่เช่นนนทางบริ
ั
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา่ ด้วยกรณีใดๆ
ทงสิ
ั น เพราะว่าทางบริษ ัทได้ทําการจ่ายค่าตวไปให้
ั
ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ้
ี วนก่อนการจอง
ท ัวร์ทุกครงั เพือประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการคืนม ัดจําทงหมด
ั
เนืองจาก
ทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตวเครื
ั
องบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนําม ันทีย ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์สว่ นที
เหลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : เมือมืการอออกตวเครื
ั
องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อ ัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร ้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนํ าเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห ้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด
้ ริการ)
มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
้ งถิน และห ัวหน้าท ัวร์ทา่ นละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินม ัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี
ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให ้ถือว่านั กท่องเทียวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี นันๆถือ
ว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.
2.

ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอในเอกสาร
การจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก ทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้องการให ้
นํ าเงินเข ้าให ้ครบถ ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น ้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล ้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ไม่คน
ื เงินค่าบริการทีชําระแล ้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น
การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3.
4.
5.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
การติด ต่อ ใดๆ กับทางบริษั ทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทํ าในวัน เวลาทําการของทางบริษั ท ดังนี วัน จันทร์ ถึงศุก ร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั น เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั ง กล่า วและวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ท ีรั ฐ บาล
ประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิในการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ี มี นั ก ท่ อ งเที ยวร่ ว มเดิน ทางน อ
้ ยกว่า 15 ท่ า น โดยจะแจ ง้ ให ก
้ ับ
นั ก ท่อ งเทียวหรือ เอเจนซีทราบล่ว งหน า้ อย่า งน อ้ ย 7 วัน ก่อ นการเดิน ทางสํ า หรั บ ประเทศทีไม่ ม ีว ซ
ี ่า และอย่า งน อ
้ ย 10 วัน ก่อ นการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี ่า แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน ้อย
กว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือเดินทาง
และอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณี ทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชําระ
เงิน
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษั ท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต เิ หตุ ความเจ็ บป่ วย ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ
ั อืน เป็ นต ้น
ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ปรั บ ราคาค่า บริก ารเพิมขึน ในกรณี ท ีมีก ารเปลียนแปลงอั ต ราแลกเปลียนเงิน ตราต่า งประเทศ ค่า ตั วเครืองบิน ค่า ภาษี เชือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัค คุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มอ
ี ํ านาจในการให ้คํา สัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว ้นแต่ม ีเอกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุด
เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับ อาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีด พก แหนบ อุป กรณ์ ก ฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่แ ละฝากเจ ้าหน า้ ที
โหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกียวก ับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินด ังนี แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋ าติด
ตัวถือขึนเครืองบินได ้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได ้แก่
3.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน ้อยกว่า 20,000 mAh หรือน ้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่มก
ี ารจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึนเครืองได ้ไม่เกินคนละ 2 ก ้อน
3.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห ้ามนํ าขึนเครืองในทุกกรณี

4. ห ้ามนํ าแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต ้เครืองในทุกกรณี
*******************************************************

