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วันแรก
08.30 น.

11.00 น.
12.35 น.

คา่

กรุงเทพฯ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – ล่องเรือแม่น้าหอม
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภู ม ิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ F
สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ ยวบินที่ PG947
เดินทางถึง เมืองดานัง เป็ นเมืองท่าเศรษฐกิจสาคัญของเวียดนามตอนกลาง นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน เป็ นทางเชื่อมระหว่างเมืองดานัง
กับเมืองเว้ โดยทาการสร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ.2005 ระยะทาง 6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ เมืองแห่งนี้เคยเป็ นเมือง
หลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน จากนัน้ นาท่าน ล่องเรือแม่น้าเฮื อง หรือ แม่น้าหอม
ผ่านสะพานประวัตศิ าสตร์สมัยสงคราม ชมวิถ ีชวี ติ ชาวน้ าที่ขุดทรายขาวเป็ นอาชีพ พร้อมชมการแสดง
ศิลปะการขับร้องดนตรีพน้ื เมืองของชาวเว้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
**ลิ้ มรสอาหารเวียดนาม สไตล์เว้แบบดัง้ เดิ ม พร้อมแต่งชุดประจาชาติ เวียดนามและชมการแสดง
ดนตรีพื้นเมือง**
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั GREEN HOTEL, HUE หรือเที ยบเท่ า
http://www.greenhotel-hue.com
(การเดิ นทางไปเมืองเว้มีแวะพักรถ 1 ครังเพื
้ ่อเข้าห้องน้าที่ร้านขายของที่ระลึก)
หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสารองใบเล็ก สาหรับ พักโรงแรมบนบานาฮิ วส์ 1 คืน เพื่อควสมสะดวกใน
การขนย้ายกระเป๋า สาหรับกระเป๋าใบหลักจะเก็บไว้บนรถโค้ช

วันที่ สอง

เช้า

เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้ (นัง่ รถกอร์ฟ ชมพระราชวังเก่าเว้ ) – เจดียเ์ ที ยนมู – พระราชสุสาน
จักรพรรดิ ไคดิ งห์ – นัง่ กระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิ ลล์ – นัง่ รถรางเคเบิ้ล( ชมสวนดอกไม้ และ วัดลิ นห์
อึ๊ง สักการะพระศากยมุนี )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พระราชวังเก่าเว้ (นัง่ รถกอร์ฟ ชมพระราชวังเก่าเว้ ) ซึง่ เคยเป็ นทีป่ ระทับของพระจักรพรรดิ
ราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญทีเ่ คยรุ่งเรืองในอดีต และชมศิลปะการตกแต่งซึง่ ได้รบั ยกย่อง
ให้เป็ นมรดกของโลก จากนัน้ นาท่านชม เจดียเ์ ที ยนมู เพือ่ ชมเจดียท์ ส่ี วยงามและเก่าแก่ของวัด ซึง่ ถือเป็ น
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ ู่บา้ นคู่เมือ งที่สาคัญของเวีย ดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็ นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร
นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมชมหอระฆังทรงหกเหลีย่ มที่มนี ้ าหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมือ่ ตีระฆัง
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กลางวัน
บ่าย

คา่

แล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร จากนัน้ นาท่านไปยัง สุสานของจักรพรรดิ ไคดิ งห์ เป็ นสุสานเดียว
ทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปั ตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็ นจักรพรรดิ
ในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวทีไ่ ด้เดินทางไปประเทศฝรังเศส
่ สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
อย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี สุสานได้รบั การตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่าที่จะพาคุณขึ้น
ไปสูส่ านชัน้ หนึ่ง จากนัน้ มีบนั ไดต่อไปยังลานชัน้ สองทีเ่ รียงรายด้วยรูป ปั ้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทหาร
และพลเรือน กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อราลึกถึงพระบิดาของ
พระองค์ ภายในสุสานจะพบภาพเขียนที่สวยงามมีช่อื ว่า "มังกรในม่านเมฆ" เป็ นภาพบนเพดาน โดยจิตร
กรผูน้ ้ใี ช้เท้าเขียนภาพแทนการวาดด้วยมือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิ ลล์ โดยทีส่ กุ ท่านจะได้นัง่ กระเช้าบานาฮิลล์ท่ยี าว ระยะทาง 5 ก.ม.ผ่านภูเขา
และสายหมอกสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศน์ท่สี ายงามของภูเขาฮายเวิน่ ซึง่ สมัยก่อนชาว
ฝรังเศสตั
่
ง้ ใจจะสร้างเป็ นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขา กระเช้าที่ Ba Na Hills แห่งนี้
ได้ Guinness World Records สองอย่าง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ปี 2009 คือ กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042
เมตร) โดยไม่หยุดแวะ และกระเช้าทีส่ งู ที่สดุ ที่ 1,291 เมตรา โดยไม่หยุดแวะเช่นเดียวกัน จากนัน้ พาท่าน
เทีย่ วชมยัง สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล “หากมาเทีย่ วชมบานาฮิลล์ มีคากล่าวว่า “ไม่ได้มาเทีย่ วสวน
ดอกไม้ เสมือนมาไม่ถงึ บานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana Hills ทาให้ดอกไม้
บนเขาแห่ งนี้ ม ีสสี ัน สวยสด งดงามมาก และน าท่ านขึ้น ชมวัด ลิ น ห์ อึ๊ ง (สัก การะ พระศากยมุ นี )
พระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL หรือเที ยบเท่ า
http://www.banahills.com.vn/en/french-village
(หมายเหตุ: การเดิ นทางไปเมืองดานังมีแวะพักรถ 1 ครังเพื
้ ่อเข้าห้องน้าที่ร้านขายของที่ระลึก )

วันที่ สาม
เช้า

บานาฮิ ล ล์ – THE FANTASY PARK – เมื องฮอยอัน – นั ง่ รถสามล้ อพื้ นเมื อง ชมเมื องเก่ า - ชม
เมืองฮอยอัน บรรยากาศยามคา่ คืน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ ท่ านอิส ระจิน ตนาการของการผจญภัย ไปกับ สวนสนุ ก THE FANTASY PARK พร้ อ มเครื่อ งเล่ น
มากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของ
หนั ง 4D ,ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ , ไดโนเสาร์ เกมส์สนุ กๆเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster) ,
แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสันประสาทอี
่
กมากมาย หรือ สนุ กกับการช้อปปิ้ งของที่ระลึก
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วันที่ สี่
เช้า

13.30 น.

ภายในสวนสนุ กอย่ างจุใจและอีกมากมายที่รอท่ านพิสูจน์ (เครื่อ งเล่น และพิพธิ ภัณ ฑ์บางรายการจะมี
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL SKILL)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองแห่งนี้เป็ นที่รจู้ กั กันในหมูพ่ ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่นและตะวันตก
ในฐานะท่าเรือสาคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18 นาท่านนัง่ รถสามล้อพืน้ เมือง (CYCLO) เพือ่ เทีย่ วชม เมือง
โบราณฮอยอัน และชม บ้านไม้เก่ า ซึ่งมีสถาปั ตยกรรมแบบจีนโบราณทีม่ อี ายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของ
อาศัยอยู่สบื ทอดกันมาร่วม 6 ชัวอายุ
่ คนและศาลเจ้าศักดิสิ์ ทธิหลายแห่
์
ง จากนัน้ ชมสะพานญี่ปนุ่ สะพาน
เก่าแก่ท่เี ชื่อมโยงถนนสองแห่ง สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงตัง้ แต่ปี 1593 โดยชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมือง
ฮอยอัน ต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพานเพือ่ ให้รถผ่านได้โดยชาวฝรังเศสเมื
่
อ่ ครัง้ ทีเ่ ข้ามามีบทบาทใน
การปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มกี ารบูรณะซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ในปี 1986
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารคา่ ** อิ สระเที่ ยวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามคา่ คืน**
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั THUY DUONG 3 HOTEL , HOI AN หรือเที ยบเท่ า
http://www.thuyduonghotel-hoian.com/
ฮอยอัน – เมืองดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิ ม – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เข้าไหว้สกั การะ องค์เจ้าแม่กวนอิ ม ที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้
สร้างขึน้ ตามหลักศาสตร์ ฮวงจุย้ เพือ่ ป้ องกันพายุทจ่ี ะพัดเข้ามาสูเ่ มืองดานัง เก็บภาพแห่งความสวยงามวัด
หลินอึง๋ เป็ นสถานทีน่ ่ าเทีย่ วชมอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง หากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึง๋ อยู่
อีก ด้านหนึ่ งติด ภู เขา โดยมีเจ้าแม่ กวนอิมหลินอึง๋ แกะสลักด้ว ยหินอ่ อ นสูงใหญ่ ย ืนโดดเด่ นสูงที่สุด ใน
เวียดนาม ซึ่งทีแ่ ห่งนี้มที าเลทีต่ งั ้ หรือฮวงจุย้ ดีมาก รูปปั ้นเจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋ หันหน้ าออกทะเลด้านหลัง
ชนภู เขา ตัง้ อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ข อพรช่วยปกปั กรักษา หลินอึ่ง มี
ความหมายว่าสมปารารถนาทุกประการ ตัง้ อยู่บนชายหาดพระพุทธเจ้าภาษาเวียดนาม คาว่า บ๊ายบุต ที่
บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18 องค์ เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีม่ เี อกลักษณ์ท่าทางทีถ่ ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุ ษ ย์ซ่งึ แฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง จากจุดวัดหลินอึง๋ สามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่ าง
ชัดเจน
ได้เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบิ นดานั ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ PG 948

15.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

กุมภาพันธ์: 08 - 11, 22 - 25
มีนาคม:
08 - 11, 29 - 01 เม.ย.

อัตราค่าบริ การ (ผู้เดิ นทาง 10 ท่านขึ้นไป)
ผู้ใหญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
25,900
23,500
20,900
4,000

ราคาไม่รวมตั ๋ว
18,500
16,900
14,900
4,000
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กาหนดการเดินทาง : เมษายน:

อัตราค่าบริ การ (ผู้เดิ นทาง 10 ท่านขึ้นไป)
ผู้ใหญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

06 - 09, 13 - 16, 19 - 22
28 - 01 พ.ค.
ราคารวมตั ๋ว
30,900
27,900
24,900
4,000

ราคาไม่รวมตั ๋ว
19,500
17,500
15,900
4,000

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผู้ร่วมเดิน ทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดิน ทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางต่ ากว่า 10ท่ านโดยจะแจ้ง ให้ผู้เดิน ทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษ ัทฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดิน ทางได้เนื่องจากผู้เดิน ทางอาจมีส ิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดิน ทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่ วเอง
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อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และ เส้นทาง
ตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
ใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้ , น้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศเวียดนาม ผู้มปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอยดูแลอานวย
ความสะดวก ตลอดการเดินทาง
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะชาวต่างชาติ ระยะเวลาการยืน่ วีซ่าประมาณ 5 วันทาการ ไม่รวม
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าวีซ่าประมาณ 2,100 บาท/ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ั ่งเพิม่ เติม
นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋ า กรณีลกู ค้าทีต่ อ้ งการใช้บริการกรุณาเตรียมทิป 1 USD/เทีย่ ว
- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าทิปนั ่งซิโคล่ 3 UDS /ท่าน
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
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ตั ๋วเครื่องบิ น
- ในการเดินทางเป็ น หมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั ่งของกรุ๊ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลกู ค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้เดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่ านัน้ กรุณ าตรวจสอบกับเจ้าหน้ าที่บริษ ัท ฯว่าสามารถคืน ค่า
โดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่ นตัวผูเ้ ดินทางในกรณีน้ี
ทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณี
ถ้าสามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลี่ยนตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ น ผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ ั ่ง (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี ั ่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผลหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ กาหนดให้น้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กที่สามารถนา
ขึน้ เครื่องได้อยูใ่ นความดูแลของท่านน้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ( 25 ซม.
X 56 ซม. X 46 ซม.)
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ าหนักกระเป๋ า
อาจจะถูกกาหนดให้ต่ าหรือ สูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ง ผู้
เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

สาหรับลูกค้าที่ถือสัญชาติไทย เข้าประเทศเวียดนามไม่ต้องทาวีซ่า

(ยกเว้นชาวต่างชาติ)
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