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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ดานัง-กระเช้ าขึน้ บานาฮิลล์ -หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุก
พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล์
08.00 น.

10.50 น.
12.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์
สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความ
สะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ960
(10.50-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง
เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว ผ่านตัวเมือง
ดานั ง (Danang) เมื อ งท่า ส าคัญ ของเวี ย ดนามกลาง และหมู่บ้ า นชาวประมง เมื อ งดานัง มี ค วาม
หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร์ หาดทรายขาวที่ขึ ้นชื่อ วิวที่สวยงามของภูเขาหิน
อ่อน รวมถึงร้ านอาหารทะเลสดอร่อย ที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลกเดินทางมาเยือน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านนัง่ กระเช้ าขึน้ สู่บานาฮิลล์ (BanaHills) ตื่นเต้ นตื่นตากับกระเช้ าไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่หยุด
แวะพักมีความยาวทังสิ
้ น้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะได้ สมั ผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศ
เย็นๆ บ้ างครัง้ เมฆจะลอยต่า ลงมาสัมผัสกับกระเช้ าที่เรานัง่ อยู่ จากนันให้
้ ทา่ นได้ สมั ผัสหมู่บ้านฝรั่ งเศส

(French Village) ที่การก่อสร้ างได้ รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 บานา
ฮิลล์แต่เดิมเคยเป็ นเมืองตากอากาศของเวียดนามตังแต่
้ สมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะ
ถูกทิ ้งร้ างและได้ รับการปรับโฉมให้ กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ นาท่านพบกับวิลล่าสวยงาม
แบบฝรั่งเศส สวนดอกไม้ วัด ร้ านอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นเหมือนดิสนีย์
แลนด์ของเวียดนามมีเครื่ องเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลล์ แฟนตาซีปาร์ ค(Fantasy Park) (รวมค่า
เครื ่ องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี ้ผึ้งที ่ไม่ รวมในรายการ) ให้ ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้ สนุกกับเครื่ องเล่นต่างๆ มีตงแต่
ั ้ แบบ
เด็กๆ จนถึงตื่นเต้ นแบบผู้ใหญ่ ไม่วา่ จะเป็ น รถบัม้ TOWER DROP ม้ าหมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปื น เครื่ อง
เล่น 3D 4D 5D เป็ นต้ น หรื อท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ ทกุ มุมสวยๆ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ นานาชาติ)
พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว
กรณีลูกค้ าเดินทาง 3 ท่ าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่ มีห้องพักสาหรับ 3 ท่ าน และไม่ มีการเสริมเตียง
***หมายเหตุ สาหรับห้ องพักบนบานาฮิลล์ ห้องพักครอบครัว 3 ท่ าน ***
-ห้ อง Family Superior (เตียง 2ชัน้ 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิ่ม 300 บาทต่ อท่ าน
-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล์ 1คืน เพิ่ม 2,000 บาทต่ อท่ าน
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บานาฮิลล์ -สะพานมือ-สวนดอกไม้ -อุโมงค์ เก็บไวน์ -เจ้ าแม่ กวนอิม-สะพานมังกร
คาร์ ฟดราก้ อน-สะพานแพ่ งความรัก
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ได้ กบั จุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สดุ ในตอนนี ้ ด้ านหน้ า
ของสะพานมือสีทองจะเป็ นภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็ นช่วงเช้ ามีหมอกบางๆก็ เป็ น
ภาพที่สวยงามดังจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็ นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทงั ้
ดอกไม้ ต้ นไม้ มีมุมถ่ายรู ปสวยๆ บรรยากาศสดชื่ นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine

Cellar ที่มีอโุ มงค์ใต้ ดนิ ไว้ บม่ ไวน์ ให้ เก็บภาพอย่างสวยงาม นาท่านลงกระเช้ าเดินทางต่อสูต่ วั เมืองดานัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านสักการะองค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิม วั ดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตังอยู
้ ่แหลมเซิ นจร่ า
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทงห้
ั ้ าและจิตใจของผู้คน ภายในวิหารใหญ่
ของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจ้ าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนีย้ ังมีรูปปั น้ เจ้ าแม่
กวนอิม ซึง่ มีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สดุ ในเวียดนาม ตังอยู
้ บ่ นฐานดอกบัว กว้ าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้
ภูเขาและหันหน้ าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งและยังมีหิน
อ่อนแกะสลักเป็ นรู ป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี ้นอกจากเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่
ชาวบ้ านมากราบไหว้ บูชาและขอพรแล้ ว ยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็ นอีกหนึ่งจุดที่
สามารถมองวิว เมืองดานังได้ สวยงามมาก นาท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สัญลักษณ์แห่ง
ใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้ รับอิสรภาพและเป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้ องแวะชมความสวยงาม และชมคาร์ ฟดราก้ อน(Carp Dragon) ใกล้ กบั สะพาน
มังกรทองเป็ นสัตว์ในตานานที่พ่นน ้าจากปากคล้ ายกับเมอร์ ไลอ้ อนของสิงคโปร์ เป็ นอนุสาวรี ย์ต้อนรั บ
แขกบ้ านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ ฟดราก้ อนนี ้มีความหมายให้ ชาวเวียดนาม หมัน่ ศึกษาหาความรู้มา
ประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรี ยนสูงขึ ้นก็จะกลายร่างเป็ นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน

แห่ งความรั ก(Love Bridge Da Nang) เป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื ้อกุญแจคล้ องใส่สะพาน

เย็น
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ริ มแม่น ้าหาน ซึ่งมีความกว้ างใกล้ เคียงกับแม่น ้าเจ้ าพระยา ประดับตกแต่งด้ วยเสารู ปหัวใจ และจาก
สะพานแห่งนี ้ทางด้ านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
(เมนูสุดฟิ นเวียดนามต้ นตาหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้ งญวน,ขนมจีนหมูปิ้ง)
พักที่ Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว

ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรื อกระด้ ง-หมู่บ้านหินอ่ อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรื อกระด้ ง
หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตังอยู
้ ่ในสวนมะพร้ าวริ มแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่พกั อาศัยของ
เหล่าทหาร อาชี พ หลักของคนที่ นี่คือ อาชี พ ประมง ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ ช มวัฒ นธรรมอัน
สวยงาม ชาวบ้ านจะขับร้ องเพลงพื ้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้ อกันไปมานาที่พายเรื อมาเคาะกัน
เป็ นจังหวะดนตรี สุดสนุกสนาน จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้าน

แกะสลักหินอ่ อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกในงานฝี มือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก

กลางวัน

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็ นเมืองทางวัฒนธรรมได้ รับการขึน้

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่ง มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มี หลัง คาทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันสถาปั ตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบทังในด้
้ านศิลปะและการแกะสลัก ชม
ย่านการค้ าเมืองท่าค้ าขายสมัยโบราณของชาวจีน แล้ วตรงไปไหว้ พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง)
ฟุกเกวี๋ยนที่นบั ถือกวนอู ให้ ความเคารพนับถือก่อนออกเรื อค้ าขายเป็ นความสิริมงคล มีเรื่ องราวของสาม
ก๊ กล้ อมรอบสถานที่แห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้ าชุมชนชาวจีน ชมสะพาน
ญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้ างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน
หลากหลายเชื ้อชาติเข้ าด้ วยกัน และ บ้ านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้ างในแบบผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้ าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ ท่านได้ เก็บภาพแห่งความประทับใจ
ต่อด้ วยการช้ อ ปปิ ง้ สิ น ค้ าพื น้ เมื องโดยเฉพาะงานฝี มื อ อาทิ ภาพผ้ าปั กมื อ อัน วิจิ ต ร โคมไฟซึ่ง เป็ น
สัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื ้อปัก กระเป๋ าปัก ผ้ าพันคอ ตะเกียบไม้ แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติ
เวียดนาม) จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟูด อิ่มอร่ อย และกุ้งมังกร)
พักที่ Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่ าระดับ 4ดาว
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ดานัง-ตลาดฮาน-กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้ า

เที่ยง
13.15 น.
14.55 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้ ามากมายเป็ นที่นิยมทังชาวเวี
้
ยดนามและชาว
ไทย อาทิ เสื ้อเวียดนาม หมวก รองเท้ า กระเป๋ า สินค้ าพื ้นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้ าปั กมือ
อันวิจิตร โคมไฟ ผ้ าปัก กระเป๋ าปัก ตะเกียบไม้ แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้
เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน นาทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
รับประทานอาหารขนมปั ง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามทีไ่ ด้รับอิ ทธิ พลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรื อเรี ยก
อีกชื ่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริ การบนรถ)
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ961 (13.15-14.55) ใช้
ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 1.40 ชัว่ โมง
เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กาหนดการเดินทาง

พฤหัสบดี-อาทิตย์
เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
อาทิตย์-พุธ
เสาร์ -อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์ -จันทร์
เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร

09-12 มิถนุ ายน 65
11-14 มิถนุ ายน 65
18-21 มิถนุ ายน 65
30 มิถนุ ายน-03 กรกฎาคม 65
10-13 กรกฎาคม 65
16-19 กรกฎาคม 65
21-24 กรกฎาคม 65
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 65
06-09 สิงหาคม 65
27-30 สิงหาคม 65

ผู้ใหญ่
13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.14,999.13,999.13,999.-

ราคา
เด็ก
13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.14,999.13,999.13,999.-

พักเดี่ยว
4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.-

เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
พฤหัสบดี-อาทิตย์
เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร
เสาร์ -อังคาร

10-13 กันยายน 65
17-20 กันยายน 65
22-25 กันยายน 65
29 กันยายน-02 ตุลาคม 65
01-04 ตุลาคม 65
08-11 ตุลาคม 65
22-25 ตุลาคม 65

13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.14,999.-

13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.13,999.14,999.-

4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้ เก็บค่าทัวร์ สว่ น
ที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย
อัตราไม่ รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (1,000 บาท) ตลอดการเดินทาง
ส่วนของหัวหน้ าทัวร์ ไทย แล้ วแต่ความพึง่ พอใจในการบริ การ

