รหัสโปรแกรม : 23446 กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(
เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน
ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
ซุปตาร์...ซินจ่าว บานาฮิ้วววว

กาหนดการเดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2565
โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
 ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อม
ค้างคืนบนบานาฮิลล์ 1 คืน
 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นัง่ เรือกระด้ง
 สักการะวัดลินห์องึ๋ ช้อปปิง้ ตลาดฮาน พร้อมเมนูพเิ ศษ กุง้ มังกร
“มีนาดื
้ ม่ บริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด”

วันเดินทาง
4 - 7 สิงหาคม 2565

ราคาผูใ้ หญ่
13,888

พักเดี่ยว
5,000

15,888

5,000

12,888

5,000

25 - 28 สิงหาคม 2565

13,888

5,000

1 - 4 กันยายน 2565

13,888

5,000

8 - 11 กันยายน 2565

13,888

5,000

15 - 18 กันยายน 2565

14,888

5,000

22 - 25 กันยายน 2565

13,888

5,000

29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

1 - 4 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

2 - 5 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

3 - 6 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

4 - 7 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

5 - 8 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

6 - 9 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

7 - 10 ตุลาคม 2565

14,888

5,000

11 - 14 สิงหาคม 2565
(วันเฉลิมฯสมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวงและวันแม่
แห่งชาติ(
18 - 21 สิงหาคม 2565

8 - 11 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

9 - 12 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

10 - 13 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

11 - 14 ตุลาคม 2565
(วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, วันหยุดพิเศษ(
12 - 15 ตุลาคม 2565
(วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, วันหยุดพิเศษ(
13 - 16 ตุลาคม 2565
(วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, วันหยุดพิเศษ(
14 - 17 ตุลาคม 2565
(วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9, วันหยุดพิเศษ(
15 - 18 ตุลาคม 2565
(วันหยุดยาว(
16 - 19 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

14,888

5,000

15,888

5,000

14,888

5,000

14,888

5,000

13,888

5,000

17 - 20 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

18 - 21 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

19 - 22 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

20 - 23 ตุลาคม 2565
(วันปิยมหาราช(
21 - 24 ตุลาคม 2565
(วันปิยมหาราช,วันหยุดขดเชย(
22 - 25 ตุลาคม 2565
(วันปิยมหาราช,วันหยุดขดเชย(
23 - 26 ตุลาคม 2565
(วันปิยมหาราช,วันหยุดขดเชย(
24 - 27 ตุลาคม 2565

14,888

5,000

15,888

5,000

15,888

5,000

14,888

5,000

13,888

5,000

25 - 28 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

26 - 29 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

27 - 30 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

28 - 31 ตุลาคม 2565

13,888

5,000

29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565

13,888

5,000

30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565

13,888

5,000

31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565

13,888

5,000

วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร

13.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ

15.55 น.

ออกเดิน ทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)
เที่ยวบินที่ FD638
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้วนาท่านรับสัมภาระ
นาท่านชม สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้าสายหลัก ของเมืองอย่าง แม่น้าฮาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น จุด
เชื่อมต่อสาคัญด้านเศรฐกิจ และกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ
การฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6
ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากตานานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่าน
สามารถเดินไปยัง สะพานแห่งความรัก สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น้าฮาน เมื่อ
เดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรได้อย่างสวยงาม รวมไปถึง ในบริเวณนั้นจะมี รูปปั้นปลา
มังกรพ่นน้า ที่ถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร อิสระท่านถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

17.40 น.

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1(

ที่พัก

โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2(
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อ น ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้
เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใน
เมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้าล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทาประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนาท่านทา
กิจกรรม ล่อ งเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือ
กระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนาไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะ
ดนตรี (ค่าทิปสาหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ(

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน นาชม บ้านเลขที่ 101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์
สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน บ้าน 2 ชั้นที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วนการใช้งานไว้
อย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดิม ได้แก่ ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นบ้านประจาตะกูล Tan
Ky ถูกสร้างมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถึง 5 รุ่น
เที่ยวชม สะพานญีป่ นุ่ (Japanese Covered Bridge( ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้ง
แบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนา
ท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ที่
ทาสีเหลืองทั้งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายริมสองฝั่งถนน
ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย เดินเข้ามาไม่ไกลจากสะพานญี่ปุ่นนักจะพบกับ วัดฟุกเกี๋ยน หรือ
สมาคมชาวจีนที่ ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ ามาในช่วงปี
พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจาตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลาย
รุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม
ท่านสามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือ การนาธูปที่ขดก้นหอยมาจุดไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริ
มงคล

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3(
นาท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร
ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพัก และโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919
หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทาให้บานาฮิลล์ถูก
ทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีก
ครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้าทะเล เพื่อใช้เป็น
เส้นทางสาหรับขึ้นไปยังยอดเขา

นาท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลาย
พันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ จากนั้นนา
ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่น
ขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ( เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้
ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับ
เครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายใน

สวนสนุกอีกด้วย หากท่านไม่ประสงค์ หรืออิสระเล่น รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของ
ประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับ
ด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่าน
เดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นากล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการ
ถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุด
บริการนักท่องเที่ยว(

เย็น
ที่พัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ อาหารบุฟเฟ่ต์ (4(
โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เงือ
่ นไขสำหร ับพ ักบนบำน่ำฮิลล์ 3 ท่ำน และพ ักแบบครอบคร ัว
(บำนำฮิลล์ไม่มห
ี อ
้ งพ ักสำหร ับ 3 ท่ำน)
1.เด็กอายุตา่ กว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คด
ิ เพิม
่
้ / 2 เตียง) เพิม
2.FAMILY BUNK (เตียง 2 ชัน
่ 300 บาท/ท่าน
้ 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง) เพิม
3.FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชัน
่ 600 บาท/ท่าน
4.กรณีพก
ั เดีย
่ ว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิม
่ 2,500 บาท/ท่าน
หมำยเหตุ :
- ห้องพ ัก FAMILY SUPERIOR มีคอ
่ นข้ำงจำก ัด หำกท่ำนประสงค์จะพ ักห้องด ังกล่ำว กรุณำสอบถำมห้องพ ักมำทำงบริษ ัท
ก่อนทำกำรจองท ัวร์
่ กำรตกแต่งห้องพ ักแต่ละตึกจะแตกต่ำงก ันออกไป สำมำรถทรำบได้ว่ำพ ักตึกไหน ณ
-ห้องพ ักบนบำนำฮิลล์มห
ี ลำยตึก ซึง
่ ทำงบริษ ัทฯ ไม่สำมำรถควำมคุมกำรจ ัดกำรห้องพ ักด ังกล่ำวได้ เนือ
ว ันทีเ่ ช็ คอินเท่ำนน
ั้ ซึง
่ งจำกสิทธิใ์ นกำรจ ัดกำรห้องพ ัก
้ อยูก
ทงหมดขึ
ั้
น
่ ับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เท่ำนน*
ั้

วันที่สาม

สะพานโกเด้นบริดจ์ - นั่งรถไฟโบราณ - เมืองเว้ - รถสามล้อซิโคล่ - ล่องเรือมังกรแม่น้าหอม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5(
น าท่ า นเดิ น ชม สะพานโกเด้น บริ ด จ์ (Golden Bridge( สะพานลอยฟ้า ในอุ้ง มือ ยั ก ษ์ ซึ่ ง เป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้าทะเล 1,400เมตร ความ
ยาว 150เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะ
ทาให้รู้สึกราวกับว่ากาลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชม
วิวทิศทัศน์

จากนั้นนาท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์
ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดี
สาหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ
และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้เวลาสมควรนาท่านนั่งกระเช้าลงจากบานา
ฮิลล์
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6(
นาท่านเดินทางสู่ เมือ งเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติ
ตะวันตกจะใช้คาว่า Emperor หรือจักรพรรดิ( กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์
ที่ 13 จะประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นที่มา
ของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจาชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุด
ประจาชาติของสตรีเวียดนาม
นาท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมบรรยากาศรอบๆเมือง (ราคาทัวร์รวมค่านั่งรถสามล้อแล้ว(

เย็น

ที่พัก

นาท่าน ล่องเรือมังกร หรือเรือเสมือนเรือพระที่นั่งของกษัตริย์ในอดีต พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองเว้ ล่องไป
ตามแม่น้าเฮี ยงยางหรือแม่น้าหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้าที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบ
เวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้าที่ขุด
ทรายขายเป็นอาชีพหลัก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ (7(
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจาราชวงศ์เวียดนาม เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลัง
รับประทานอาหาร โดยชุดจะเป็นชุดประจาตาแหน่งในพระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซึ่งแต่ละตาแหน่ง
ก็จะมีสีสันแตกต่างกันออกไป
โรงแรม Thanh Lich, Asia hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

วัดเทียนมู่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8(
นาท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองเว้ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์
ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสาริดขนาดใหญ่มีน้าหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์
คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนาม
ด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมือง
โฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวาง
การฉลองวัน วิส าขบู ช าของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่ งนี้ท่านจะได้เห็ นรถออสตินสีฟ้ าคัน
ดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด
นาท่านแวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ ร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสินค้าขายมากมายไม่ว่า
จะเป็น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ส่วนใหญ่แล้วจะผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ทั้งหมด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่
ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ วัดลินห์องึ๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์
ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง 35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษา
และคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความ
เคารพและเข้ามาสักการะเป็นจานวนมาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (9(
นาท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย
สิน ค้า ที่ โดเด่ นคือ งานหั ตถกรรม เช่ น ภาพผ้าปักมือ อันวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม( และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่าน
จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิส ระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและ
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

กลางวัน

18.10 น.
19.55 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (แจก
ขนมปังเวียดนามให้แก่ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ชิ้นก่อนออกเดินทาง(
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD639
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

หมำยเหตุ : เนือ
่ งจำกเป็นกำรจองท ัวร์ลว
่ งหน้ำ ณ ว น
ั เดินทำงจริง อำจจะมีเหตุกำรณ์ ท ท
ี่ ำให้ไฟล์ทบิน
ล่ำชำ้ หรือเปลีย
่ นแปลงเวลำบิน หำกท่ำนใดมีไฟล์ทบินภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศก่อนหรือหล ังจำก
กำรเดินทำง โปรดสำรองเวลำในกำรจองตว๋ ั เครือ
่ งบินไว้อย่ำงตำ
่ 4-5 ชว่ ั โมง ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัว
้ ำ
่ นของตว๋ ั เครือ
้ ในสว
ท่ำนเอง ทำงบริษท
ั จะไม่ร ับผิดชอบค่ำใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
่ งบินทีไ่ ม่เกีย
่ วข้องก ับโปรแกรม
ท ัวร์

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้ง
ทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศทีไ่ ม่เอือ้ อานวย ทั้งนี้ทางเราจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ และการบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ บั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการ
เดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์(
 ค่าเบี้ยประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับประเทศ)
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว ของผู้ เ ดิ น ทาง อาทิ ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า อาหาร เครื่ อ งดื่ ม ค่ า ซั ก รี ด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสาหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
เวียดนามได้ ป ระกาศยกเว้น การยื่ น วีซ่า เข้า ประเทศให้ กับ คนไทยส าหรับผู้ ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ
เวียดนามไม่เกิน 30 วัน(
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสาหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูก ค้าทาการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษั ทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่งรายชือ่ สารองที่นงั่ ผู้เดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport( โดยเซ็นต์ชอื่ พร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง่ สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport( มา
ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่อ งบินทั้งสิ้น
้ ไป และเหลือ
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้อ งมีอ ำยุ ค งเหลือ ณ ว น
ั เดิน ทำงมำกกว่ ำ 6 เดือ นขึน
หน้ำกระดำษอย่ำงตำ่ 2 หน้ำหำกไม่มน
่ ั ใจโปรดสอบถำมเจ้ำหน้ำที่

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :






เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทั้งหมด







หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า
ทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้า
ออกประเทศฯลฯ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหั กค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท
1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์ (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการ
เดินทางที่เวียดนาม(
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัด จาหรือ ค่าทั วร์ ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เ ป็ น เพี ย งข้ อ เสนอที่ ต้ อ งได้ รั บ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลั ง จากได้ ส ารองโรงแรมที่ พั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มคี ่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชาระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

หากสนจองกรุณาติดต่อ




สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

