ว ันแรก

้ ไฟฟ้ า – บาน่า ฮิลส ์ – สวนสนุก
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานดานงั – เมืองดานงั – นงกระเช
ั
า
ี าร์ค (-/L/D)
แฟนตาซพ

08.00

พร ้อมกันทีสนามบิน สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ เ
จ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ และ
อํานวยความสะดวกในการเ
ช็คอิน
้ ริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณชน
ัC 3 ของสายการบิน
ทุกท่านสามารถใชบ
สุวรรณภูม ิ ก่อนเวลา BOADING TIME
เ
หินฟ้ าสู่ เมืองดาน ัง ประเ
ทศเ
วียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เ
วย์ เ
ทียวบินที PG947
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เ
ดินทางถึง ท่าอากาศยานดาน ัง ประเ
ทศเ
วียดนาม รับกระเ
ป๋ าสัมภาระ หลังจากผ่านขันตอนตรวจคนเ
ข ้าเ
มือง เมืองดาน ัง
เ
ป็ นเ
มืองใหญ่อันดับสีของเ
วียดนามซึงเ
ติบโตอย่างรวดเ
ร็ วทังขนาดและความสําคัญซึงตังอยู่ระหว่างชายฝั งทะเ
ลและทีราบ
สูงตอนกลางของเ
วียดนาม
บริการบนรถขนมปังฝรงเศสบนรถ
ั
สไตล์เวียดนาม BANHMI (1)

11.00
12.45
เทียง

นํ าท่านนังกระเ
ช ้าสู่ บานาฮิลล์ ดืมดําไปกับวิวทิวทัศน์ของเ
มืองบนความสูงถึง 5,810 เ
มตร กระเ
ช ้าบานา-ฮิลล์เ
ป็ นกระเ
ช ้า
ลอยฟ้ ารางเ
ดียวแบบไม่หยุดจอดเ
ป็ นระยะทางทียาวทีสุดในโลก ได ้รับการบันทึกจากกินเ
นสบุ๊คเ
มือวันที 9 มีนาคม ค.ศ.
ิ ล์อันเ
2009 (ใช ้เ
วลาประประมาณ 15 นาที) ขึนไปถึงสถานีเ
ฟรนช์ฮล
ก่าแก่ของบานาฮิลล์รส
ี อร์ท และได ้ชืนชมกับสุดยอด
วิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เ
ป็ นรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตก
ของดานั ง ซึงการท่องเ
ทียวของเ
วียดนามได ้โฆษณาว่าบานาฮิลล์ค อ
ื ดาลัด แห่งเ
มืองดานั ง ถูกค ้นพบโดยชาวฝรั งเ
ศส
เ
มือสมัยทีฝรั งเ
ศสเ
ป็ นเ
จ ้าอาณานิค ม จึงได ้มีการสร ้างถนนขึนไปบนภูเ
ขา สร ้างทีพัก สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เ
พือ
ใช ้เ
ป็ นทีพักผ่อน เ
นืองจากทีนีมีอากาศหนาวเ
ย็ นตลอดทังปี อุณหภูมเ
ิ ฉลียทังปี ประมาณ 17 องศาเ
ซลเ
ซียสเ
ท่านั น

บริเวณลานกวางเมือท่า นเดินทางข ้นมาถึง บาน่า ฮิล ส ์ แห่งนีท่า นจะได ้พบกับ ลูกโลกขนาดใหญ่ท ีตกแต่งด ้วยดอกไม ้
ต่างๆตามฤดูกาล หรือเมือมีเทศกาลต่างๆ

ี าร์ค ซึงมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท ้าทายความมันส์ของหนัง 4D
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซพ
ระทึกขวัญกับบ ้านผีสงิ เกมส์สนุกๆ เครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช ้อปปิ งของทีระลึกของสวนสนุก
รวมค่าเข้า ค่ากระเชา้ ไฟฟ้า และค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง
C งึC ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง
ยกเว้นโซนของการจ ัดแสดงหุน
่ ขีผ

เครืองเล่น ทีกํ า ลัง เป็ นทียอดฮิต สํ า หรับ ท่า นทีชืนชอบการเล่น เกมส ์ 4D และ 5D โดยแต่ล ะห ้องของเครืองเล่น จะมี
เนื อเรืองทีแตกต่า งกัน ให ้ท่า นได ้สนุ ก สานกับ การเล่น อาทิ เกมส์ล าคาบอย ภายในห ้องเกมส์จ ะมีท ีนั งคล ้ายอานม ้า
พร ้อมกับ ปื นให ้กับ ท่า น ประนึง ว่า ท่า นกํา ลัง ขีม ้าอยู่ และไล่ล ่า ศัต รู สัม ผัส การเล่น เกมแนวใหม่ ทีให ้ความสมจริง แบบ
ครบรส ทีนีถือเป็ นอีกทางเลือกทีจะทําให ้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆของท่านเปลียนไป

้ นป
ี ว ต ับ ไต ไส ้ พุงกระเพือม ท้องไสป
เสย
ั ่ วน ไปกับเครืองเล่น ย ักษ์ตกตึก เครืองเล่นทีสูงทีสุดในเครืองเล่นทังหมด
เครืองจะค่อยๆพาคุณขึนไปจุดสูงสุดด ้านบน ระหว่างทางก็ปล่อยให ้ชมวิวเพลินๆบนนั น เมือท่านนั บ 1 2 3 (ในใจ) ทันใด
่ นด
นันก็จะปล่อยท่านดิงพสุธาสูพ
ื ้วยความแรงจากความสูงในสภาพไร ้การควบคุมทีทําให ้คุณแทบลืมหายใจ

สนุ ก สุด มั น ส์กั บ เครืองเล่ น สุ ด คลาสสิก รถบ Xม
ั ขั บ รถ..บัO มกั น ให ้สะใจ สนุ ก เร ้าใจไปกั บ การบัO มรถใส่กั น ผู ้ทีหลงใหล
เสียงเพลงจังหวะมันส์ๆ และความกระแทกกระเทือน ชนิดอวัยวะภายในแทบจะรวมอยูด
่ ้วยกันพลาดไม่ได ้กับเครืองเล่นนี

เปลียนมาเล่ น อะไรเบาๆกั น บ ้างกั บ BACK TO JURASSIC เป็ นห ้องแบบวิท ยาศาตร์ใ ห ้ท่ า นได ้เห็ น วิวั ฒ นาการของ
ไดโนเสาร์ เหมาะสํารับเด็ กๆ หรือผู ้ทีชืนชอบไดโดนเสาร์ให ้ท่านได ้เห็ นการพัฒ นาของไดโนเสาร์อย่างใกล ้ชิดใบแบบที
ท่านไม่เคยพบเห็ นทีไหนมาก่อนอย่างแน่ นอน จากนั นก็พักให ้หายเหนือยทีโซนเครืองดืมและอาหาร กับมุมสุดชิคแสน
น่ารักๆกันสักหน่อย

กระเชา้ ไฟฟ้าบาน่าฮิลส ์ เนืองจากในสวนของบาน่าฮิลส์มห
ี ลากหลายโซน ดังนั นนอกจากกระเช ้าไฟฟ้ าทีนํ าท่านมายัง
ด ้านบนแล ้วยังมีกระเช ้าอีก 2 สาย หากท่านใดทีชืนชอบและอยากจะขึนกระเช ้าซําอีก ก็สามารรถนั งได ้เท่าทีท่านพอใจ
ท่านสามารถเยียมชมบาน่าฮิลส์แห่งนีได ้โดยรอบ ท่านจะได ้สัมผัสกับลมหนาวระหว่างทีกระเช ้าเลือนไป และได ้สัมผัสกับ
การตกแต่งในรูปแบบไสล์ฝรังเศส

คํา
พ ักที

บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคารบนบาน่าฮิลส.์ ..พิเศษ !! เมนูบฟ
ุ เฟ่ต์นานาชาติ (2)
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระด ับ 4 ดาว

ว ันทีสอง

บาน่า ฮิลส ์ – สะพานมือ – โรงเก็ บไวน์ – สวนดอกไม้แห่งความร ัก – เมืองดาน ัง – เมืองเว้ – พระราชว ังเว้ – ล่องเรือ
ม ังกรชมแม่นําC หอม (B/L/D)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ี อง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทียวใหม่ล่าสุด ซึงอยู่บนเขาบาน่ า ฮิลส์ เป็ นสะพานสี
นํ าท่านชม สะพานสท
ทองทอดยาวโดยมีมอ
ื 2 ข ้างอุ ้มไว ้ ตังอยู่ในตําแหน่งทีโดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเทียวนึงทีได ้รับความนิยม
เป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได ้อย่างเต็มอิม

นํ าท่านชม โรงเก็ บไวน์ เป็ นห ้องเก็บไวน์ทมี
ี ลักษณะคล ้ายถํ าทีถูกสร ้างขึนมา ตังอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ โดยห ้องแห่งนีจะ
ถูกจัดออกเป็ นหลายส่วนด ้วยกัน ให ้ท่านได ้เดินชมสถานทีเก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็ นรูปแบบต่างๆ หลากหลาย
สไตล์

สําหรับท่านทีชืนชอบการดืมไวน์ก็สามารถซือได ้จากทีแห่ง หรือจะเลือกซือไว ้เป็ นของฝากก็ได ้

หลังจากนันนํ าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความร ัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็ นสวนดอกไม ้สไตล์ฝรังเศส ทีมีดอกไม ้
หลากหลายพั นธุถ
์ ูกจัด เป็ นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแสนเย็ นสบาย ทีไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็
สามารถถ่ายรูปออกมาได ้สวยงามอย่างมาก ให ้ท่านได ้เดินทางถ่ายรูปพร ้อมกับสัมผัสบรรยากาศทีสุดแสนจะโรแมนติก

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (4)
หลังจากนั นนํ าท่านเดินทางลงสูเ่ มืองดานั งด ้วยกระเช ้าไฟฟ้ าสายเดิม นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตังอยู่ใจกลางของประเทศ
เวียดนาม อยูห
่ า่ งจากชายฝั งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของกษั ตริยใ์ นราชวงศ์เหวียน ซึงได ้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรังเศส
ก็บก
ุ เข ้าโจมตีเมืองเว ้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข ้ามายึดครองบังคับให ้พระเจ ้าเบาได๋สละราชสมบัต ิ ต่อมาเมืองเว ้ได ้กลายเป็ นส่วน
หนึงของเวียดนามใต ้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได ้เสือมสลายลงภายใต ้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว ้ดึงดูด
นั กท่องเทียวเพราะมีแหล่งประวัตศ
ิ าสตร์ วัฒนธรรม เสน่หท
์ ไร
ี ้กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมทีลําค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมี
ิC ค้า otop จากว ัสดุเยือ
C ไผ่ และร้านไข่มก
ความงามตามธรรมชาติบนฝั งแม่นําหอมด ้วย ระหว่างทางนําท่านชมสน
ุ

คํา

นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชว ังเว้ ทีสร ้างขึนในสมัยพระเจ ้ายาลอง ใช ้เป็ นทีรับรองเชือพระวงศ์ระดับสูงและนั กการทูตต่างประเทศ
สถานทีจั ดงานฉลองสํ าคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจต
ิ รสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนั งตกแต่งด ้วยนํ ามันครังสีแดงและลวดลายสีทอง มี
ตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (5)

พ ักที

หลังอาหารคํานํ าท่าน ล่องเรือม ังกรชมแม่นําC หอม แหล่งกําเนิดของแม่นําหอมมาจากบริเวณต ้นนํ าทีอุดมไปด ้วยดอกไม ้ป่ าทีส่ง
กลินหอม เป็ นแม่นําสายสันๆ บนเรือทางจะได ้ชมการแสดงดนตรีพนบ
ื ้าน และ
นักร ้องชาวเวียดนามทีจะ มาขับกล่อมบทเพลงให ้ท่านได ้สนุกสนาน (ใช ้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) จากนัน
GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL / PARK VIEW HOTEL 4 ดาว หรือระด ับเทียบเท่า

ว ันทีสาม

เมืองเว้ – ว ัดเทียนมู่ – ฮอยอ ัน – หมูบ
่ า้ นแกะสล ักหินอ่อน – สะพานญีปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที 101 –
หมูบ
่ า้ นกม
X ั ทาน – ล่องเรือกระด้ง – ว ัดหลินอึงd – เมืองดาน ัง (B/L/D)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นํ าท่านสู่ ว ัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท
์ รงแปดเหลียม 7 ชัน แต่ละชันหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ ้า มีรูปปั นเทพเจ ้า 6 องค์
คอยปกป้ องเจดียแ
์ ห่งนี ภายในเจดียม
์ พ
ี ระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อมเอิ
ิ บกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตู ้กระจก

เดินทางสูเ่ มือง ฮอยอ ัน ตังอยู่บนฝั งแม่นําทูโบน ใกล ้ชายฝั งทะเล และเป็ นท่าเรือเก่าทีเจริญรุ่งเรืองมากในชือไฟโฟฮอย
อันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือฮอยอันได ้รับความเสียหาย
จากการสู ้รบและแม่นําตืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร ้างขึนทีเมืองดานั งแทน ทําให ้ฮอยอันในปั จจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ ้านเรือน
ทีสวยงาม สร ้างด ้วยไม ้มีประตูแกะสลักและห ้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได ้ริเริมให ้ ทุนทํ าโครงการ
บูรณะ เพือปกป้ องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศ
ิ าสตร์ของ
ื ยงโด่งดังไปทัวโลก
่ า้ นแกะสล ักหินอ่อน ซึงเป็ นหมูบ
่ ้านแห่งหนึงอยูใ่ นตัวเมืองดานังทีมีชอเสี
ระหว่างทางนํ าท่านชม หมูบ
ในเรืองงานฝี มือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถซืองานแกะสลักเหล่านีเพือเอากลับไปเป็ นของฝาก หรือซือ
ิ ค ้าแบนด์เนมอีกมากมาย
กลับไปเป็ นของประดับในบ ้าน อีกทังยังมีสน
่ ัวเมืองโบราณฮอยอัน นํ าท่านชม สะพานญีปุ่น ทีสร ้างโดยชาวญีปุ่ น เป็ นรูปทรงโค ้ง มีหลังคา
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูต
มุงกระเบืองสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท
์ รง

นํ าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็ นศาลเจ ้าทีเก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สีเหลียมจัตรุ ัส ซึงสร ้างเชือมเขตชาวญีปุ่ น กับชาว
จีน บ ้านประจํ า ตระกูล ทีสร ้างขึนเมือพ.ศ.2335 อยู่บ นถนนตรั น ฝู เป็ นทีพบปะของผู ้คนทีอพยพมาจากฟุก เกียนทีมีแ ซ่
เดียวกัน นํ าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน ้าบ ้านติดถนนสายหนึง หลังบ ้านไปจรดถนนอีกสาย
หนึง เป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร ้างด ้วยไม ้ 2 ชัน ด ้วยความประณีต ด ้านหน ้าจะทําเป็ นร ้านบูตก
ิ
ด ้านหลังเป็ นทีเก็บสินค ้า ภายในเป็ นทีอยูอ
่ าศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท ้องฟ้ า และมีเฉลียงเชือมต่อส่วนทีพักอาศัยหลายส่วน
รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั นอิสระให ้ท่านเดินชมเมือง ซือของทีระลึก ร ้านค ้าขายของทีระลึกก็จะตังอยูใ่ นบ ้าน
โบราณ ยิงเดินชมเมืองก็จะรู ้สึกว่าเมืองนีมีเสน่ หม
์ าก บ ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได ้รับอิทธิพลจากจีนและ
ญีปุ่ น ซึงได ้รับการอนุรักษ์ ไว ้เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตืนตาทังบ ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาล
เจ ้า บ ้านประจําตระกูล และร ้านค ้าต่างๆ

ไม่ควรพลาดเมือมาเวียดนาม ในการ
มาฮอยอั น นั น หรือ เมืองต่างๆของเวีย ดนาม
ท่ า นจะได ้พบกับ พิซ ซ่า เวีย ดนาม ซึงดู แ ล ้ว
อาจจะไมได ้คล ้ายกั บ พิช ซ่ า เท่ า ไหร่ เมือดู
จากหน ้าตาของมัน แต่หากพบเห็นรถขายพิซ
ซ่า หรือ ร ้านทีตั งอยู่ ข ้างทางด ้วยรู ป ลั ก ษณ์
และรสชาติของมันแล ้ว ต ้องบอกเลยว่าท่าน
ไม่ ค วรพลาดจริง โดยตั ว แป้ งของพิซ ซ่า จะ
เป็ นแผ่นแป้ งหนาๆทีนํ ามาปิ งกับเตาถ่าน โรย
หน ้าด ้วยเครืองต่างๆใส่ไข่ ไส ้กรอก ผั ก โรย
หรือท่านทีชอบชีสก็สามารถใส่ลงไปเพิมได ้

เทียง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (7)
นํ าท่าน ล่องเรือกระด้งหมูบ
่ า้ นกม
X ั ทาน หมู่บ ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพร ้าวริมแม่นํา ในอดีตช่วงสงคราม
หมู่บ ้านแห่งนีเคยเป็ นทีพักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนทีหมูบ
่ ้านแห่งนีคือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได ้ชม
วัฒนธรรมของชาวบ ้าน ณ หมูบ
่ ้านแห่งนี

นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองดาน ัง เป็ นเมืองใหญ่อันดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและ ความสําคัญซึงตังอยู่
ระหว่างชายฝั งทะเลและทีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

คํา
พ ักที

ได ้เวลาสมควรนํ าท่านนั งกระเช ้าลงด ้านล่างกลับสูเ่ มืองดานั ง นํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดหลินอึงd นมัสการเจ ้าแม่กวนอิมหลินอึง^
่ ะเลและด ้านหลังชนภูเขา
แกะสลักด ้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยน
ื โดดเด่นสูงทีสุดในเวียดนาม ซึงมีทําเลทีตังดี หันหน ้าออกสูท
ตังอยูบ
่ นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว ้ขอพรให ้ช่วยปกปั กรักษา หลินอึง^ มีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอด
ึ
อารมณ์ทก
ุ อย่างของมนุษย์ซงแฝงไว
้ด ้วยคติธรรม
ี ๊ด
บริการอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร...พิเศษ เมนูซฟ
ู และเมนูกง
ุ ้ ม ังกร (8)
ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระด ับเทียบเท่า*

ว ันทีส ี

เมือ งดาน งั – สะพานแห่ง ความร ก
ั – สะพานม งั กร – ตลาดฮาน – สนามบิน ดาน งั – สนามบิน สุว รรณภู ม ิ –
กรุงเทพฯ (B/-/-)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นํ าท่านชม สะพานแห่งความร ัก เป็ นสะพานทีถูกประดับตกแต่งด ้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีให ้ท่านได ้เห็นวิว
ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
นํ าท่านชม สะพานม ังกร อีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีท ีมีความยาว 666 เมตร ความกว ้างเท่าถนน 6 เลน ด ้วย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล ้านล ้านดอง เชือมต่อสองฟากฝั งของแม่นําฮัน เปิ ดให ้บริการเมือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนือง
ในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึงสะพานมังกรแห่งนีเป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานั ง
ซึงมีรูปปั นทีมีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ า คล ้ายๆสิงคโปร์ (ว ันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม
่ ม ังกรจะพ่นนําC และ

พ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)

เดิน ทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมือ งดานั ง ตั งอยู่ ร ม
ิ แม่ นํ าฮาน ไม่ ไ กลจากสะพานข ้ามแม่ นํ า ด ้านหน า้ ตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่นําเป็ นรูปปั นหญิงสวยงาม มีทังของสดและของทีระลึกให ้เลือกซือ

ณ ตลาดฮานแห่งนีมีของฝากให ้ท่านเลือกซือมากมายไม่วา่ จะเป็ นขนม
เสือผ ้าชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ ดบัวอบแห่งกาแฟขีชะมด และทีเป็ นของฝากทีขึน
ชือสํ า หรั บ การมาเวีย ดนามคงหนี ไ ม่ พ น
้ กาแฟ ซึงเป็ นของฝากที หากมา
ื
เวียดนามแล ้วไม่ซอคงจะไมได
้นันคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee

13.35
15.25

สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางเข ้าสู่ สนามบินดาน ัง
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เ วย์ เทียวบินที PG 948
เหินฟ้ าสูก
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร ้อมความประทับใจ

***********************************************
** หากท่านทีต้องออกตวd ั ภายใน (เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ัC อนทําการออกตวd ั เนืองจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
้ ริการ **
** ขอบพระคุณทุกท่านทีใชบ

อ ัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่/เด็ก
พ ักห้องละ 2-3 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตวd ั
เครืองบิน

20 – 23 กรกฎาคม 2562

13,999

3,900

8,999

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562

14,999

3,900

9,999

07 – 10 ก ันยายน 2562

11,999

3,900

7,999

14 – 17 ก ันยายน 2562

12,999

3,900

7,999

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

12,999

3,900

7,999

05 – 08 ตุลาคม 2562

13,999

3,900

8,999

10 – 13 ตุลาคม 2562

13,999

3,900

8,999

12 – 15 ตุลาคม 2562

15,999

3,900

10,999

13 – 16 ตุลาคม 2562

13,999

3,900

8,999

26 – 29 ตุลาคม 2562

13,999

3,900

8,999

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562

12,999

3,900

7,999

02 – 05 พฤศจิกายน 2562

13,999

3,900

8,999

06 – 09 พฤศจิกายน 2562

13,999

3,900

8,999

13 – 16 พฤศจิกายน 2562

12,999

3,900

7,999

20 – 23 พฤศจิกายน 2562

12,999

3,900

7,999

23 – 26 พฤศจิกายน 2562

13,999

3,900

8,999

27 – 30 พฤศจิกายน 2562

12,999

3,900

7,999

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

13,999

3,900

8,999

07 – 10 ธ ันวาคม 2562

14,999

3,900

9,999

08 – 11 ธ ันวาคม 2562

14,999

3,900

9,999

12 – 15 ธ ันวาคม 2562

14,999

3,900

9,999

13 – 16 ธ ันวาคม 2562

14,999

3,900

9,999

14 – 17 ธ ันวาคม 2562

14,999

3,900

9,999

20 – 23 ธ ันวาคม 2562

14,999

3,900

9,999

21 – 24 ธ ันวาคม 2562

13,999

3,900

8,999

22 – 25 ธ ันวาคม 2562

14,999

3,900

9,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
และห ัวหน้าท ัวร์ทา
่ นละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ิ ธิใk นการเปลียนประเภทห้องพ ักบนบาน่าฮิลส ์ ในกรณีหอ
**ขอสงวนสท
้ งพ ักเต็ม**
่ นนทางบริ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 ว ันก่อนการเดินทางเท่านน
ัC ไม่เชน
ัC
ษ ัทจะไม่คน
ื ม ัดจําไม่วา
่ ด้วยกรณีใดๆ
ิC เพราะว่าทางบริษ ัทได้ทา
ทงส
ัC น
ํ การจ่ายค่าตวd ั ไปให้ก ับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถถ้
ี วนก่อนการจอง
ท ัวร์ทก
ุ ครงัC เพือประโยชน์แก่ต ัวท่านเอง
ิ ธิk
C ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ัC
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึน
ในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
ิ ธิใk นการคืนม ัดจําทงหมด
กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหล ัง ทางบริษ ัทขอสงวนสท
ัC
เนืองจาก
ทางบริษ ัทฯ ได้ชําระค่าตวd ั เครืองบินเต็มใบให้ก ับสายการบินเป็นทีเรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีนําC ม ันทีย ังมิได้ชําระ ค่าท ัวร์สว่ นที
เหลือ กรุณาชําระ 21 ว ันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : เมือมืการอออกตวd ั เครืองบินแล้ว ไม่สามารถรีฟน
ั ด์ได้ อ ันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
อ ัตราค่าบริการนีรC วม
ค่าตัว^ เครืองบินไป-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 ัตราค่าบริการนีไC ม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทํ าหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด
้ ริการ)
มินบ
ิ าร์ในห ้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากห ัวหน้าท ัวร์กอ
่ นการใชบ
ค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ
้ งถิน และห ัวหน้าท ัวร์ทา
่ นละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม 7% และภาษีห ัก ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินม ัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาท ต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 21 วัน กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี
ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให ้ถือว่านั กท่องเทียว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ทรัี ฐบาลประกาศในปี
นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง

1.
2.

ื
กรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผู ้มีชอในเอกสาร
การจอง) จะต ้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึงเพือแจ ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
ื
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต ้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู ้มีชอในเอกสารการจอง)
จะต ้องแฟกซ์
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทํ าเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพร ้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน ้าสมุดบัญชีธนาคารทีต ้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
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายทีได ้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล ้วเนืองในการเตรียมการจัดการนํ าเทียวให ้แก่นักท่องเทียว เช่น
การสํารองทีนังตัว^ เครืองบิน การจองทีพักฯลฯ

3.

การเดินทางทีต ้องการันตีมัดจํ าหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด

4.

การติด ต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต ้องทํ าในวันเวลาทํ าการของทางบริษัท ดังนี วันจั นทร์ ถึงศุกร์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวั น เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลาดั ง กล่ า วและวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ท ีรั ฐ บาล
ประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ักท่องเทียวเดินทางไม่ถงึ 15 คน

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นสํ
ี าหรับผู ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นเป็
ี นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได ้ร่วมเดินทางหรือใช ้บริการตามทีระบุไว ้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เข ้า-ออกเมืองด ้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คน
ื เงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให ้แก่ทา่ น
3. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิsใ นการยกเลิก การเดิน ทางในกรณี ท ี มี นั ก ท่ อ งเที ยวร่ ว มเดิน ทางน อ
้ ยกว่ า 15 ท่ า น โดยจะแจ ง้ ให ้กั บ
นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มวี ซ
ี า่ และอย่างน ้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศทีมีวซ
ี า่ แต่หากทางนั กท่องเทียวทุกท่านยินดีทจะชํ
ี
าระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทาง
น ้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะให
ี
้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน ้าชือ เลขทีหนังสือเดินทางและ
อืนๆ เพือใช ้ในการจองตั^วเครืองบิน ในกรณีทนั
ี กท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได ้ส่งหน ้าหนั งสือเดินทางให ้กับทางบริษัทพร ้อมการชําระ
เงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพือให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ภูมอ
ิ ากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไs ม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช ้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวทีมิได ้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวต
ั ิ อุบต
ั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ั อืน เป็ นต ้น
ความล่าช ้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสย
7. อัตราค่าบริการนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใs นการ
ปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทมี
ี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั^วเครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ
8. มัค คุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มอ
ี ํ านาจในการให ้คํ าสัญ ญาใดๆ แทนบริษัท เว ้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู ้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต ้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลต
ิ รต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่
ิ ล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํ าออกมาให ้เจ ้าหน ้าทีตรวจได ้อย่างสะดวก ณ จุด
เกิน 1,000 มิลลิลต
ิ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซป
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให ้ถือได ้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ ้าหน ้าทีโหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลักษณะคล ้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัด เล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กฬ
ี าฯ จะต ้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ ้าหน ้าที
โหลดใต ้ท ้องเครืองบินเท่านัน
C ไปบนเครืองบินด ังนีC แบตเตอรีสํารองสามารถนํ าใส่กระเป๋ าติด
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกียวก ับการนําแบตเตอรีสํารองขึน
ตัวถือขึนเครืองบินได ้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
*******************************************************

