รหัสทัวร B2B1901052
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว บานาฮิลล 3 วัน 2 คืน [PG]

พระราชวังเว สุสานจักรพรรดิไคดิงห Fantasy Park บานาฮิลล
สะพานมังกร สะพานทอง ตลาดฮาน นมัสการเจาแมกวนอิมวัดหลินอึง๋

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว-พระราชวังเว-สุสานจักรพรรดิไค

08.30 น.

พรอมกันณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น

ดิงห-ลองเรือชมแมนาํ้ หอม-เมืองเว

4 เคานเตอร F โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ(ระหวางรอขึน
้ เครื่อง
ทานสามารถใชบริการ เลาจนของสายการบินบางกอกแอรเวยได มี

11.00 น.

12.40 น.

อาหารและนํา้ ดื่มบริการ)

ออกเดินทาง สูเมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่
PG94
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม)

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง
ดานัง)
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากนั้นนําทานเดินทางเดินทางสูเมือง ดานังเปนเมืองใหญอันดับสี่ของ

เวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญตั้งอยูระหวางชายฝﻤง
ทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง นําทานออกเดินทางสูเมืองเวตั้งอยูใจกลางของ

ประเทศ อยูหางจากชายฝﻤงทะเล 12 กิโลเมตรเปนเมืองของกษัตริยใ นราชวงศ

เหวียนซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึง
ปพ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ
ตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหนึ่งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศ

ออกเปน 2 สวนและไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม

เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตรวัฒนธรรม เสนหที่ไร

กาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ลํ้าคามีแบบฉบับของตนเองและยังมีความงาม

ตามธรรมชาติบนฝﻤงแมนํ้าหอมดวย โดยนําทานเดินทางผานเสนทางหายเวิน
กอสรางโดยเอกชนจากญี่ปุนและรัฐบาลฝรั่งเศสเปนผูลงทุนดานงบประมาณ

ระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝﻤงทะเล ผานภูเขา ทองทุงและชนบทและลอด
อุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาว
6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว

นํ า ท า นเดิ น ทางสู พระราชวัง เว ที่ ส ร า งขึ้ น ในสมั ย พระเจ า ยาลองใช เป น ที่

รับ รองเชื้อพระวงศระดับ สูงและนักการทูต ตางประเทศสถานที่จัดงานฉลอง

สําคัญ ๆ ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแตงดวยนํ้ามัน
ครั่ ง สี แ ดงและลวดลายสี ท อง มี ตํ า หนั ก หลายหลั ง อุ ท ยาน วั ด ศาลเจ า ของ

จัก รพรรดิ ราชวงศ เหวี ย นและนํ าท า นชม สุ ส านจัก รพรรดิ ไคดิ งห ซึ่ ง เป น
สุสานที่ใหญที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องคพระจักรพรรดิในราชวงศเหวียน

แหงนครเว ชมภาพมังกรในมานเมฆและถายรูปกับรูปปﻤนตุกตาหิน ทหารมา
ลั ก ษณะคล า ยสุ ส านจิ๋ น ซี ฮ อ งเต นํ า ท า น ล อ งเรื อ มั ง กร ชมแม นํ้ า หอม

แหลงกําเนิ ด มาจากบริ เวณต น นํ้ าที่อุดมไปด วยดอกไมป าที่สงกลิ่น หอมเป น

แมนํ้าสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวนํ้าใหเห็นอยูเปนระยะๆ

ท า นจะได ค วามเพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ดนตรี พื้ น บ า นบนเรื อ (ใช เวลาล อ งเรื อ
คํ่า
เขาพัก

โดยประมาณ 45-60 นาที)

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม JASMINE HOTEL (ระดับ 3 ดาว)
หรือเทียบเทา พัก 1 คืนใน เว

วันที่2

เมืองเว-ดานัง-นั่งกระเชาขึ้น-ลง บานาฮิลล-Fantasy Park-สะพาน

เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

แหงความรัก-สะพานมังกร-ดานัง

ตอมานําทานเดินทางสูเมืองดานัง (ใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)และนําทาน

เดินทางตอไปยัง บานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อนั่งกระเชาสู
บานาฮิลลดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร

กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทาง
ที่ยาวที่สุดในโลกไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.

2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแก

ของบานาฮิลลรีสอรทและไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาใน
วันที่อากาศสดใส บานาฮิลลเปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยู

ทางตะวันตกของดานังซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลล
คือ ดาลัดแหงเมืองดานังถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจา
อาณานิคม

จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปอุณหภูมิเฉลี่ย
ทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทานั้น
กลางวัน
บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานี้ไมรวมคา
กิจกรรมตางๆอาทิฯลฯ (คารถไฟชมสวนดอกไม 150 บาทพิพิธภัณฑ

ขี้ผึ้ง)ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D

ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกช

อปปﻤงของที่ระลึกของสวนสนุก และทาน สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของ

สะพานทองที่เปดใหม ซึ้งเปนเอกลักณและเสนห ทานสามารมองเห็นทิวทัศน
อันงดงามของเมืองดานัง ซึง่ เปนฉากที่คุณจะรูสึกถึงคาวมยื่งใหญของพื้นที่

อันไรขอบเขต ไดเวลานําทานนั่งกระเชากลับสูดานัง จากนั้นนําทานชม

สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหมสะพานที่มีที่มีความ
ยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5
ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝﻤงของแมนํ้าฮัน

เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38
ป แหงอิสรภาพของเมืองดานังซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหง

ใหมของเมืองดานังซึ่งมีรูปปﻤนที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนนํ้า คลายๆ
สิงคโปร(วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนนํ้า และพนไฟเปนเวลา
5 นาที)

นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน
ไมไกลจากสะพานขามแมนํ้า ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเปนรูป
คํ่า
เขาพัก

ปﻤนหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

คณะเขาสูที่พักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ
เทียบเทาพัก 1 คืนใน ดานัง

วันที่3
เชา

ดานัง-นมัสการเจาแมกวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานังกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋งนมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลัก

ดวยหินออนสูงใหญ ยืนโดดเด นสูงที่สุดในเวีย ดนามซึ่งมีทําเลที่ตั้ งดี หัน หน า

ออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขาตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษาหลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุก

ประการ ตั้ งอยู บ นชายหาดบ ายบุ ต ในลานวัด มีพ ระอรหัน ต 18 องค เป น หิ น
ออนแกะสลักที่มีเอกลักษณ ทาทางที่ถายทอดอารมณ ทุกอยางของมนุษยซึ่ ง
แฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึง้

ได เวลาอั น สมควรแก เวลานํ า ท า นเดิ น ทางสู Danang International
Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ

13.40 น.
15.20 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่

PG948

คณะเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอม

ดวยความประทับใจ

โปรแกรม : เวียดนามเหนือกลางดานัง เว บานาฮิลล 3วัน 2คืน บิน PG
อัตราคาบริการ

เด็กอายุไมเกิน
ผูใหญ
12 ป
พักหองละ
กําหนดการเดินทาง
พักกับผูใหญ 1
2-3 ทาน
ทาน
ทานละ
ทานละ
วันที่ 03-05 พ.ค. 62 12,900.- 12,900.วันที่ 10-12 พ.ค. 62 12,900.-

12,900.-

วันที่ 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62 12,900.-

12,900.-

วันที่ 24-26 พ.ค. 62 12,900.-

วันที่ 07-09 มิ.ย. 62 13,900.วันที่ 14-16 มิ.ย. 62 13,900.-

วันที่ 21-23 มิ.ย. 62 13,900.-

วันที่ 28-30 มิ.ย. 62 13,900.วันที่ 05-07 ก.ค. 62 13,900.วันที่ 12-14 ก.ค. 62 13,900.วันที่ 19-21 ก.ค. 62 13,900.-

วันที่ 26-28 ก.ค. 62 15,900.-

12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.15,900.-

12,900.-

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(ไมเสริม
เตียง)
ทานละ
12,900.-

2,500.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ
12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.15,900.-

12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.15,900.-

วันที่ 02-04 ส.ค. 62 13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

วันที่ 16-18 ส.ค. 62 13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

วันที่ 30 ส.ค.-01 ก.ย.62 13,900.-

13,900.-

13,900.-

13,900.-

วันที่ 10-12 ส.ค. 62 15,900.-

วันที่ 23-25 ส.ค. 62 13,900.-

วันที่ 06-09 ก.ย. 62 12,900.วันที่ 13-15 ก.ย. 62 12,900.-

วันที่ 20-22 ก.ย. 62 12,900.-

15,900.-

13,900.12,900.12,900.12,900.-

15,900.-

13,900.12,900.12,900.12,900.-

15,900.-

13,900.12,900.12,900.12,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.2,500.-

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 600บาท /ทาน/ทริป
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ***

***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้

กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา **
หมายเหตุ

สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี

อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6
หนา

เงื่อนไขการจอง

1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด

4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหาย

ตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได

7.กรณีทา นไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษท
ั ขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน
้ แลวกับทานเปนกรณีไป

8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่

ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

อัตราคาบริการนี้รวม

1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย
่ นระดับชั้นที่นั่งจากชัน
้ ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย

ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม
/ การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม]

คาประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีม
่ ีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000
บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน

บาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน

บาท]

7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม

1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท

3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 600 บาท /ทริป/ตอทาน

