รหัสทัวร ZET1900777
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ)
สวนสนุกแฟนตาซีพารค สะพานมือ พระราชวังเว วัดเทียนมู
สะพานมังกร หมูบานแกะสลักหินออน สะพานญี่ปุน บานเลขที่ 101
หมูบานกั๊มทาน ลองเรือกระดง วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

ว ันแรก
08.00
10.50
12.30
เทียง

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานดานงั – เมืองดาน ัง – นงกระเช
ั
า้ ไฟฟ้า – บาน่า ฮิลส ์ – สวน
สนุกแฟนตาซีพาร์ค (-/L/D)
พร ้อมกัน ทีสนามบิน ท่า อากาศยานสุว รรณภู ม ิ ชั น 4 แถว N สายการบิน ไทยเวีย ดเจ็ ท แอร์ พบเจ ้าหน ้าที
ของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่ เมืองดาน ัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน ไทยเวีย ดเจ็ ท แอร์ เทียวบินที VZ960
เดิน ทางถึง ท่า อากาศยานดาน งั ประเทศเวีย ดนาม รั บ กระเป๋ าสัม ภาระ หลังจากผ่า นขันตอนตรวจคนเข ้าเมือ ง
เมืองดาน งั เป็ นเมืองใหญ่อันดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็ วทังขนาดและความสําคัญซึงตังอยู่ระหว่าง
ชายฝั งทะเลและทีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
บริการขนมปังฝรงเศส
ั
สไตล์เวียดนาม BANHMI (1)
กระเชา้ ไฟฟ้าบาน่าฮิลส ์ เนืองจากในสวนของบาน่าฮิลส์มห
ี ลากหลายโซน ดังนันนอกจากกระเช ้าไฟฟ้ าทีนํ าท่าน
มายังด ้านบนแล ้วยังมีกระเช ้าอีก 2 สาย หากท่านใดทีชืนชอบและอยากจะขึนกระเช ้าซําอีก ก็สามารรถนั งได ้เท่าที
ท่านพอใจ ท่านสามารถเยียมชมบาน่าฮิลส์แห่งนีได ้โดยรอบ ท่านจะได ้สัมผัสกับลมหนาวระหว่างทีกระเช ้าเลือนไป
และได ้สัมผัสกับการตกแต่งในรูปแบบไสล์ฝรังเศส

นํ าท่านนังกระเช ้าสู่ บานาฮิลล์ ดืมดําไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช ้าบานา-ฮิลล์เป็ น
กระเช ้าลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางทียาวทีสุดในโลก ได ้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมือวันที 9
ิ ล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รส
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช ้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮล
ี อร์ท และ
ได ้ชืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอากาศสดใส บานาฮิล ล์ เป็ นรีส อร์ท และสถานทีพั ก ผ่อ น
หย่อ นใจ ตั งอยู่ท างตะวัน ตกของดานั ง ซึงการท่อ งเทียวของเวีย ดนามได ้โฆษณาว่า บานาฮิล ล์ค อ
ื ดาลัด แห่ง
เมืองดานั ง ถูก ค ้นพบโดยชาวฝรั งเศสเมือสมัยทีฝรั งเศสเป็ นเจ ้าอาณานิค ม จึง ได ้มีก ารสร ้างถนนขึนไปบนภูเ ขา
สร ้างที พั ก สิงอํ า นวยความสะดวกต่า งๆ เพื อใช ้เป็ นที พั ก ผ่อ น เนื องจากที นี มีอ ากาศหนาวเย็ น ตลอดทั งปี
อุณหภูมเิ ฉลียทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั น

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

เครืองเล่นทีกําลังเป็ นทียอดฮิตสํา หรั บท่านทีชืนชอบการเล่น เกมส ์ 4D และ 5D โดยแต่ล ะห ้องของเครืองเล่น
จะมีเ นือเรืองทีแตกต่า งกัน ให ้ท่านได ้สนุ กสานกับการเล่น อาทิ เกมส์ลาคาบอย ภายในห ้องเกมส์จ ะมีท นั
ี งคล ้าย

อานม ้าพร ้อมกับปื นให ้กับท่า น ประนึง ว่าท่านกําลังขีม ้าอยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่น เกมแนวใหม่ ทีให ้ความ
สมจริงแบบครบรส ทีนีถือเป็ นอีกทางเลือกทีจะทําให ้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆของท่านเปลียนไป

้ ันป่วน ไปกับเครืองเล่น ย ักษ์ตกตึก เครืองเล่นทีสูงทีสุดในเครืองเล่น
เสียว ต ับ ไต ไส ้ พุงกระเพือม ท้องไสป
ทังหมด เครืองจะค่อยๆพาคุณขึนไปจุดสูงสุดด ้านบน ระหว่างทางก็ปล่อยให ้ชมวิวเพลินๆบนนั น เมือท่านนั บ 1 2 3
่ ืนด ้วยความแรงจากความสูงในสภาพไร ้การควบคุมทีทําให ้คุณแทบลืม
(ในใจ) ทันใดนั นก็จะปล่อยท่านดิงพสุธาสูพ
หายใจ

สนุกสุดมันส์กับเครืองเล่นสุดคลาสสิก รถบม
ั ขับรถ..บัมกันให ้สะใจ สนุ กเร ้าใจไปกับการบัมรถใส่กัน ผู ้ทีหลงใหล
เสียงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยู่ด ้วยกันพลาดไม่ได ้กับเครือง
เล่นนี

เปลียนมาเล่นอะไรเบาๆกันบ ้างกับ BACK TO JURASSIC เป็ นห ้องแบบวิทยาศาตร์ให ้ท่านได ้เห็นวิวฒ
ั นาการของ
ไดโนเสาร์ เหมาะสํารั บเด็กๆ หรือผู ้ทีชืนชอบไดโดนเสาร์ให ้ท่านได ้เห็ นการพั ฒ นาของไดโนเสาร์อย่างใกล ้ชิดใบ
แบบทีท่านไม่เคยพบเห็ นทีไหนมาก่อนอย่างแน่นอน จากนั นก็พักให ้หายเหนือยทีโซนเครืองดืมและอาหาร กับมุม
สุดชิคแสนน่ารักๆกันสักหน่อย

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคารบนบาน่า ฮิลส ์ อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ (2)

พ ักที

MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส ์ เป็นรีสอร์ทหรูตงอยู
ั
บ
่ นเขาบาน่า ฮิลส ์

ว ันทีสอง

บาน่า ฮิลส ์ – สะพานมือ – โรงเก็ บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความร ก
ั – เมืองดาน งั – เมืองเว้ – พระราชว งั เว้ –
ล่องเรือม ังกรชมแม่นําหอม (B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นํ า ท่ า นชม สะพานสีท อง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่ง ท่อ งเทียวใหม่ล่า สุด ซึงอยู่บ นเขาบาน่ า ฮิล ส์ เป็ น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมอ
ื 2 ข ้างอุ ้มไว ้ ตังอยู่ในตําแหน่งทีโดดเด่นเห็ นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเทียวนึงที
ได ้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได ้อย่างเต็ม
อิม

เชา้

นํ าท่านชม โรงเก็ บไวน์ เป็ นห ้องเก็บไวน์ท มี
ี ลักษณะคล ้ายถํ าทีถูกสร ้างขึนมา ตังอยู่บ นเขาบาน่ าฮิลส์ โดยห ้อง
แห่งนีจะถูกจั ด ออกเป็ นหลายส่วนด ้วยกัน ให ้ท่านได ้เดิน ชมสถานทีเก็ บ ไวน์ ภายในจะถูก จัด ตกแต่ง เป็ นรูป แบบ
ต่างๆ หลากหลายสไตล์

สําหรับท่านทีชืนชอบการดืมไวน์ก็สามารถซือได ้จากทีแห่ง หรือจะเลือกซือไว ้เป็ นของฝากก็ได ้

หลังจากนันนํ าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความร ัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็ นสวนดอกไม ้สไตล์ฝรังเศส ทีมี
ดอกไม ้หลากหลายพันธุถ
์ ก
ู จัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแสนเย็นสบาย ทีไม่วา่ ท่านจะอยูม
่ ุมไหน
ของสวนก็ สามารถถ่ายรูป ออกมาได ้สวยงามอย่างมาก ให ้ท่านได ้เดิน ทางถ่ายรูปพร ้อมกับสัมผัส บรรยากาศทีสุด
แสนจะโรแมนติก

หลังจากนั นนํ าท่านเดินทางลงสูเ่ มืองดานั งด ้วยกระเช ้าไฟฟ้ าสายเดิม นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตังอยู่ใจกลางของ
ประเทศเวียดนาม อยูห
่ า่ งจากชายฝั งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของกษั ตริยใ์ นราชวงศ์เหวียน ซึงได ้ปกครองต่อกันมาเพียง
33 ปี ฝรั งเศสก็บุกเข ้าโจมตีเมืองเว ้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข ้ามายึดครองบังคับให ้พระเจ ้าเบาได๋สละราชสมบัต ิ ต่อมา
เมืองเว ้ได ้กลายเป็ นส่วนหนึงของเวียดนามใต ้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได ้เสือมสลายลงภายใต ้การปกครอง

เทียง

ของโงดินห์เยียม เมืองเว ้ดึงดูดนั กท่องเทียวเพราะมีแหล่งประวัตศ
ิ าสตร์ วัฒนธรรม เสน่หท
์ ไร
ี ้กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมที
ลําค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั งแม่นําหอมด ้วย
ระหว่างทางนํ าท่านชมสินค ้า otop จากว ัสดุเยือไผ่ และร้านไข่มุก
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)

นํ าท่ านเดินทางสู่ พระราชว งั เว้ ทีสร ้างขึนในสมั ยพระเจ ้ายาลอง ใช ้เป็ นทีรั บรองเชือพระวงศ์ระดั บสูงและนั กการทู ต
ต่างประเทศ สถานทีจัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจต
ิ รสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนั งตกแต่งด ้วยนํ ามันครังสีแดงและ
ลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน

คํา

พ ักที
ว ันทีสาม
เชา้

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (5)
หลังอาหารคํานํ าท่าน ล่องเรือม ังกรชมแม่นําหอม แหล่งกําเนิดของแม่นําหอมมาจากบริเวณต ้นนํ าทีอุดมไปด ้วยดอกไม ้
ป่ าทีส่งกลินหอม เป็ นแม่นําสายสันๆ บนเรือทางจะได ้ชมการแสดงดนตรีพนบ
ื ้าน และ
นักร ้องชาวเวียดนามทีจะ มาขับกล่อมบทเพลงให ้ท่านได ้สนุกสนาน (ใช ้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) จากนัน
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTEL 4 ดาว*หรือระด ับเทียบเท่า*
ว ัดเทีย นมู่ – ฮอยอ น
ั – หมู่บ า
้ นแกะสล ก
ั หิน อ่อ น – สะพานญีปุ่ น – ศาลเจ้า โบราณ – บ้า นเลขที 101 –
ล่องเรือกระด้งหมูบ
่ า้ นกมทาน
ั
– เมืองดาน ัง – ว ัดหลินอึง (B/L/D)
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นํ าท่านสู่ ว ัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท
์ รงแปดเหลียม 7 ชัน แต่ละชันหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ ้า มีรูปปั นเทพเจ ้า
6 องค์คอยปกป้ องเจดียแ
์ ห่งนี ภายในเจดียม
์ พ
ี ระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อมเอิ
ิ บกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตู ้กระจก

ั ตังอยู่บ นฝั งแม่นําทูโบน ใกล ้ชายฝั งทะเล และเป็ นท่า เรือ เก่า ทีเจริญ รุ่ง เรือ งมากในชือ
เดิน ทางสู่เมือ ง ฮอยอ น
ไฟโฟฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลียนวัฒ นธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือฮอยอัน
ได ้รับความเสียหายจากการสู ้รบและแม่นําตืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร ้างขึนทีเมืองดานั งแทน ทําให ้ฮอยอันในปั จจุบัน
สงบเงียบ มีสภาพบ ้านเรือนทีสวยงาม สร ้างด ้วยไม ้มีประตูแกะสลักและห ้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได ้ริเริมให ้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพือปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศ
ิ าสตร์ของ
ื ยงโด่งดังไป
ระหว่างทางนํ าท่านชม หมูบ
่ า้ นแกะสล ักหินอ่อน ซึงเป็ นหมูบ
่ ้านแห่งหนึงอยู่ในตัวเมืองดานั งทีมีชอเสี
ทัวโลกในเรืองงานฝี มือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถซืองานแกะสลักเหล่านีเพือเอากลับไปเป็ นของ
ิ ค ้าแบนด์เนมอีกมากมาย
ฝาก หรือซือกลับไปเป็ นของประดับในบ ้าน อีกทังยังมีสน

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

นํ าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็ นศาลเจ ้าทีเก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเหลียมจัตุรัส ซึงสร ้างเชือมเขตชาวญีปุ่ น
กับ ชาวจีน บ ้านประจํ า ตระกูล ทีสร ้างขึนเมือพ.ศ.2335 อยู่ บ นถนนตรั น ฝู เป็ นทีพบปะของผู ้คนทีอพยพมาจากฟุ
กเกียนทีมีแซ่เดียวกัน นํ าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน ้าบ ้านติดถนนสายหนึง หลังบ ้าน
ไปจรดถนนอีกสายหนึง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร ้างด ้วยไม ้ 2 ชัน ด ้วยความประณี ต
ด ้านหน ้าจะทําเป็ นร ้านบูตก
ิ ด ้านหลังเป็ นทีเก็บสินค ้า ภายในเป็ นทีอยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท ้องฟ้ า และมีเฉลียง
เชือมต่อส่วนทีพั กอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั นอิสระให ้ท่านเดิน ชมเมือง ซือของที
ระลึก ร ้านค ้าขายของทีระลึกก็จะตังอยูใ่ นบ ้านโบราณ ยิงเดินชมเมืองก็จะรู ้สึกว่าเมืองนีมีเสน่หม
์ าก บ ้านเก่าโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได ้รับอิทธิพลจากจีนและญีปุ่ น ซึงได ้รับการอนุรักษ์ ไว ้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่ า
ตืนตาทังบ ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาลเจ ้า บ ้านประจําตระกูล และร ้านค ้าต่างๆ

ไม่ค วรพลาดเมือมาเวีย ดนาม ในการ
มาฮอยอั น นั น หรือ เมือ งต่างๆของเวีย ดนาม
ท่า นจะได ้พบกั บ พิซ ซ่ า 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 ้วยเครืองต่างๆใส่ไข่ ไส ้กรอก ผั ก โรย
หรือท่านทีชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิมได ้

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (7)
นํ าท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ า
้ นกมทาน
ั
หมู่บ ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพร ้าวริมแม่นํา ในอดีตช่วง
สงครามหมู่บ ้านแห่ ง นี เคยเป็ นทีพั ก อาศั ย ของทหาร อาชีพ หลั ก ของคนทีหมู่ บ ้านแห่ ง นี คือ ประมง ระหว่า งการ
ล่องเรือท่านจะได ้ชมวัฒนธรรมของชาวบ ้าน ณ หมูบ
่ ้านแห่งนี

นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั เป็ นเมืองใหญ่อันดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็ วทังขนาดและ ความสําคัญ
ซึงตังอยูร่ ะหว่างชายฝั งทะเลและทีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม
ั หลิน อึง นมั สการเจ ้าแม่ก วนอิม หลิน อึงแกะสลัก ด ้วยหินอ่อนสูง ใหญ่ ยน
ื โดดเด่น สูงทีสุด ใน
นํ าท่านเดินทางสู่ ว ด
่ ะเลและด ้านหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยม
เวียดนาม ซึงมีทําเลทีตังดี หันหน ้าออกสูท
ไปกราบไหว ้ขอพรให ้ช่วยปกปั กรักษา หลินอึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน
ลานวัดมีพ ระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์ซ งึ
แฝงไว ้ด ้วยคติธรรม

คํา
พ ักที

ี ๊ด
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร...พิเศษ เมนูซฟ
ู และเมนูกง
ุ ้ ม ังกร (8)
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระด ับเทียบเท่า*

ว ันทีสี

เมืองดาน ัง – สะพานแห่งความร ัก – สะพานม ังกร – ตลาดฮาน – สนามบินดาน ัง – สนามบินสุวรรณภูม ิ –
กรุงเทพฯ (B/-/-)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นํ าท่านชม สะพานแห่งความร ัก เป็ นสะพานทีถูกประดับตกแต่งด ้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีให ้ท่านได ้
เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
นํ าท่านชม สะพานมงั กร อีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทมี
ี ความยาว 666 เมตร ความกว ้างเท่าถนน 6 เลน
ด ้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล ้านล ้านดอง เชือมต่อสองฟากฝั งของแม่นําฮัน เปิ ดให ้บริการเมือ 29 มีนาคม พ.ศ.
2556 เนืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึงสะพานมังกรแห่งนีเป็ น Landmark แห่ง
ใหม่ของเมืองดานัง ซึงมีรูปปั นทีมีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ า คล ้ายๆสิงคโปร์

(ว ันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม
่ ม ังกรจะพ่นนํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)

เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานั ง ตังอยู่รม
ิ แม่นําฮาน ไม่ไกลจาก
สะพานข ้ามแม่นํา ด ้านหน ้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่นําเป็ นรูปปั นหญิงสวยงาม
มีทั งของสดและของทีระลึก ให ้เลือ กซือ สมควรแก่เวลานํ า ท่า นเดิน ทางเข ้าสู่
สนามบินดาน ัง
ณ ตลาดฮานแห่งนีมีของฝากให ้ท่านเลือ กซือมากมายไม่ว่าจะเป็ นขนม
เสือผ ้าชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่งกาแฟขีชะมด และทีเป็ นของฝากทีขึนชือ
สําหรั บ การมาเวีย ดนามคงหนีไ ม่พ ้นกาแฟ ซึงเป็ นของฝากทีหากมาเวีย ดนาม
ื
แล ้วไม่ซอคงจะไมได
้นันคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee
13.15
14.55

่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย เวียดเจ็ทแอร์ เทียวบินที VZ961
เหินฟ้ าสูก
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร ้อมความ
ประทับใจ
……………………………………………………………………………………

** หากท่านทีต้องออกตวภายใน
ั
(เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั อนทําการออกตวั
เนืองจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ **
** ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ

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

04 – 07 เมษายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

10 – 13 เมษายน 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

11,999

12 – 15 เมษายน 2562

18,999

18,999

18,999

4,500

15,999

15 – 18 เมษายน 2562

16,999

16,999

16,999

4,500

13,999

17 – 20 เมษายน 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

20 – 23 เมษายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

29 เม.ย. – 02พ.ค. 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

02 – 05 พฤษภาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

08 – 11 พฤษภาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

11 – 14 พฤษภาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

22 – 25 พฤษภาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

25 – 28 พฤษภาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

13 – 16 มิถุนายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

14 – 17 มิถุนายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

20 – 23 มิถุนายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

04 – 07 กรกฎาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

11 – 14 กรกฎาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

12 – 15 กรกฎาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

13 – 16 กรกฎาคม 2562

14,999

14,999

14,999

4,500

12,999

25 – 28 กรกฎาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

26 – 29 กรกฎาคม 2562

14,999

14,999

14,999

4,500

12,999

01 – 04 สิงหาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

09 – 12 สิงหาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

11,999

10 – 13 สิงหาคม 2562

13,999

13,999

13,999

4,500

11,999

15 – 18 สิงหาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

22 – 25 สิงหาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

23 – 26 สิงหาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

05 – 08 ก ันยายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

06 – 09 ก ันยายน 2562

10,999

10,999

10,999

4,500

9,999

12 – 15 ก ันยายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

20 – 23 ก ันยายน 2562

10,999

10,999

10,999

4,500

9,999

กําหนดการเดินทาง

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง

26 – 29 ก ันยายน 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

01 – 04 ตุลาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

02 – 05 ตุลาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

03 – 06 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

04 – 07 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

05 – 08 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

08 – 11 ตุลาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

13 – 16 ตุลาคม 2562

15,999

15,999

15,999

4,500

13,999

15 – 18 ตุลาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

16 – 19 ตุลาคม 2562

11,999

11,999

11,999

4,500

9,999

17 – 20 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

18 – 21 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

19 – 22 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

21 – 24 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

22 – 25 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

27 – 30 ตุลาคม 2562

12,999

12,999

12,999

4,500

10,999

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562

12,999

12,999

12,999

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
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ั ไม่เช่นนนทางบริ
ั
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา่ ด้วย
กรณีใดๆทงสิ
ั น เพราะว่าทางบริษ ัทได้ทําการจ่ายค่าตวไปให้
ั
ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถ ี
ถ้วนก่อนการจองท ัวร์ทุกครงั เพือประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการคืนม ัดจําทงหมด
ั
เนืองจากทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตวเครื
ั
องบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนําม ันทีย ังมิได้
ชําระ ค่าท ัวร์สว่ นทีเหลือ 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 ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณ าสอบถามจากห ัวหน้าท วั ร์กอ
่ นการใช ้
บริการ)
้ งถิน และห ัวหน้าท ัวร์ทา่ นละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ่าย 3%

เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินม ัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือ
เอเจนซีไม่ชําระเงิน หรือ ชําระเงิน ไม่ค รบภายในกํ าหนด รวมถึงกรณี เช็ค ของท่านถูก ปฏิเสธการจ่ายเงิน ไม่ว่ากรณี ใดๆให ้ถือว่า
นักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์
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
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.
2.

ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอใน
เอกสารการจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ

ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรั บเงินคืน ทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบหนั งสือ มอบอํ านาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน ค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุด
บัญชีธนาคารทีต ้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
ทั งนี ทางบริษั ทจะหั ก ค่ า ใช ้จ่ า ยทีได จ้ ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารทีชํ า ระแล ้วเนื องในการเตรีย มการจั ด การนํ า เทียวให แ
้ ก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3.
4.
5.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ท ี
รัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ท มี
ี นัก ท่องเทียวร่วมเดินทางน อ้ ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ ้งให ้กับ
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิไม่รับผิด ชอบค่าเสียหายจากความผิด พลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนั งสือ
เดินทางและอืนๆ เพือใช ้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทางบริษัท
พร ้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ
และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิไม่ รับ ผิด ชอบใดๆ ต่อ ความเสีย หายหรือ ค่า ใช ้จ่า ยใดๆ ทีเพิมขึนของนั ก ท่อ งเทียวทีมิไ ด ้เกิด จาก
ความผิดของทางบริษั ท เช่น ภั ยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุด งาน การปฏิวัต ิ อุบัต เิ หตุ ความเจ็ บ ป่ วย ความสูญ หายหรือ
ั อืน เป็ นต ้น
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ
ในการปรั บ ราคาค่า บริก ารเพิมขึน ในกรณี ท ีมีก ารเปลียนแปลงอั ต ราแลกเปลียนเงิน ตราต่า งประเทศ ค่า ตั วเครืองบิน ค่า ภาษี
เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอ
ี ํานาจในการให ้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้
มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกัน
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้
ทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซป
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญ าตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณ ฑ์มากกว่าทีกําหนด
จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน

2.

สิงของทีมีลั ก ษณะคล ้ายกั บ อาวุธ เช่น กรรไกรตั ด เล็ บ มีด พก แหนบ อุป กรณ์ ก ีฬ าฯ จะต ้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝาก
เจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกียวก ับการนํ าแบตเตอรีสํ ารองขึนไปบนเครืองบินด งั นี แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่
กระเป๋ าติดตัวถือขึนเครืองบินได ้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
*******************************************************

