เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน 4วัน 3คืน
(THAI AIR ASIA)

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว
พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
บริหารอาหารบนเครื่อง ไป-กลับ
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แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง
วันที่1

กรุงเทพ-ดานัง-เว้

07.30 น.

คณะพร้ อ มกั น ณ อาคาร1 ผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ สนามบิ น ดอนเมื อ ง
เคาน์ เ ตอร์ ส ายการบิ น ไทยแอร์ เ อเชี ย (FD) พบเจ้ า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ คอยให้ ก าร
ต้อนรับและอานวยความสะดวก
10.10 น.
ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD
636 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
*บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
11.30 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมือง
เว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก รอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมค์ทีเจาะระหว่าง
เขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางนาท่านแวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ้นชื่อของ
เวี ย ดนามและชมผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต มาจากเยื้ อ ไม้ ไผ่ ซึ่ ง เป็ น นวรรตกรรมใหม่ ป ระเทศ
ฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้
ผลิตออกมาเป็นสิน ค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ นาท่านชม วัดเทียนมู่ เป็นศูนย์กลาง
ทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี้มี เจดีย์ Phuoc Duyen
ทรงเก๋ ง จีน 8 เหลี่ ย ม 7 ชั้ น ฝั่ ง ซ้า ยและขวามี ศิ ลาจารึ ก และระฆั ง สาริ ด ขนาดใหญ่ หนั ก ถึ ง
2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยั งมีร ถเก๋งคั นหนึ่งสี ฟ้า ของอาดิต เจ้ าอาวาสองค์ที่ เคยเผา
ตัวกลางกรุงโฮจิมินห์ เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อ
ราษฎ์ บัง หลวงของรั ฐบาลโงดิน เยี ยม เป็น สิ่ง ที่มี ความสาคัญ ทางประวัติ และการเมื องของ
ประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้
ภายในวัดแห่งนี้ นาท่านช้อปปิ้งตลาดดงบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงสินค้าพื้นเมือง
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าคณะล่ อ งเรื อ มั ง กรที่ แ ม่ น้ า หอม ชมบรรยากาศและความเป็ น อยู่ สองฟากฝั่ ง
พร้ อ มชมการแสดงดนตรี พระราชนิ พนธ์ ที่ เ ป็ น มรดกโลกทางด้ า นวั ฒ นธรรมจากสาวชาว
เวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงาม และเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด
พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

วันที่2

เช้า

เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่ านเข้ าชมพระราชวั ง โบราณไดโนย แห่ง สุ ดท้ า ยของเวีย ดนาม ที่อ งค์ การยู เนสโก
ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทาการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที่ได้ขึ้นครองราชย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802
จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง นาท่านชมทั้ง 3
ส่วนของพระราชวัง อันได้แก่ กาแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทา
การของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”และ
ส่วนที่สาคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี
นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” จากนั้นนาท่านแวะชื่อของฝาก
ของที่ระลึกเมืองเว้ เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชม สุ ส านจั ก รพรรดิ ไ คดิ ง ห์ เป็ น เพี ย งสุ ส านเดี ย วที่ มี ก ารผสมผสานระหว่ า ง
สถาปัตยกรรมตะวั นออก กับสถาปัตยกรรมตะวั นตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียน
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เย็น

เพียงพระองค์เดียว ที่ ได้ เดิ นทางไปยังประเทศฝรั่งเศส สุ สานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กอย่างดีโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้า
เบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองสุสานแห่งนี้ถือเป็นสุสานที่ยังคง
เดิ มมากที่ สุดเมื่ อเที ยบกั บบรรดาสุ สานที่ เหลื อของจั กพรรดิ ต่ างๆ ในยุ คสงครามไม่ ได้ โดน
ท าลายจากระเบิ ด ของทหารอเมริ กั น แม้ แ ต่ นิ ด เดี ย ว จากนั้ น เดิ น ทางกลั บ ไปเมื อ งดานั ง
(ระยะทาง 100 ก.ม)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel,
Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่2 เว้-พระราชวังไดโนย-สุสานจัก
วันที่3
บานาฮิลล์-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบ
ไปด้ ว ย รี สอร์ ท โรงแรม น าท่ า นสู่ จุด ไฮไลต์ นั่ ง กระเช้ า ขึ้น ไปข้ างบนภู เขาบานาฮิ ล ล์ ที่
ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท
Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุด
ในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม
ให้ ท่ า นอิ สระกั บ เครื่ องเล่ น สวนสนุ ก ขนาดใหญ่ บ นยอดเขา บานาฮิ ล ล์ แฟนตาซี ปาร์ ค
(Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุ ก ในร่ ม และกลางแจ้ ง ขนาดใหญ่ โดยสร้ า งให้ เ ป็ น
เหมื อนเมื องแห่ งเทพนิ ยายที่ สวยงาม ตั้ง อยู่ ท่า มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิล ล์ มี
หลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้าไดโนเสาร์
เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้น
ทะเบีย นจากองค์ก ารยูเ นสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่ก ว่า 200 ปี มี
หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมือ งฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัต ยกรรมที่ไ ม่ซ้าแบบทั้ง
ในด้า นศิล ปะและการแกะสลัก ชมย่า นการค้า เมือ งท่า ค้า ขายสมัย โบราณของชาวจีน น า
ท่านเดิน ชมย่านการค้า แล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ช าวจีน(กวางตุ้ง ) ฟุกเกวี๋ย น
ให้ค วามเคารพนับ ถือ ก่อ นออกเรือ ค้า ขายเป็น ความสิริม งคล ที่นับ ถือ กวนอู มีเ รื่อ งราวใน
สามก๊ก รอบสถานที่แ ห่งนี้ นาชมพิพิธ ภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัด กวนอู ศาลเจ้า ชุม ชนชาว
จีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูก
สร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้ว ยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนาน
กว่า 200 ปี ซึ่ง สร้า งในแบบผสมผสานสถาปัต ยกรรมที่ยัง คงเหลือ อยู่ ข องชาวจีน เข้า เมื่อ
ศตวรรษที่ 17 ให้ท่า นได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อ ปปิ้งสินค้าพื้นเมือ ง
โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้า ปัก มือ อัน วิจิต ร โคมไฟซึ่ง เป็น สัญลัก ษณ์ เมือ งฮอยอัน
เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม)
น าท่า นชมหมู ่บ ้า นแกะสลัก หิน อ่อ น ที ่ม ีชื ่อ เสีย งโด่ง ดัง ไปทั ่ว โลกในงานฝีม ือ การ
แกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร)
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel,
Hoang Dai Hotel หรือเทียบเท่า

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

หน้า 3 จาก 6

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ก
วันที่4

เช้า

ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

12.00 น.
13.20 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่
ที่สุด ของเมือ งดานัง เป็น สถานที่ศัก ดิ์สิท ธิ์ ที่ร วบรวมความเชื่อ ความศรัท ธาของธาตุทั ้ง
ห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ข องวัด เป็นสถานที่บูช า เจ้าแม่กวนอิม
และเทพองค์ต่า งๆตามความเชื่อ ของชาวบ้า นแถบนี ้ นอกจากนี ้ยัง มีร ูป ปั้น เจ้า แม่ก วนอิม
ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวีย ดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหัน
หลังให้ภูเ ขาและหัน หน้า ออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก
ชายฝั่ง และยังมีหิน อ่อ นแกะสลัก เป็นรูป 18 พระอรหัน ต์ข นาดใหญ่อ ยู่ภายในวัด วัดแห่ง นี้
นอกจากเป็น สถานที่ศ ัก ดิ์สิท ธิ ์ที่ช าวบ้า นมากราบไหว้ บูช าและขอพรแล้ว ยัง เป็น อีก หนึ ่ง
สถานที่ท่อ งเที่ย วที ่สวยงาม เป็น อีก หนึ่ง จุด ที่สามารถมองวิว เมือ งดานัง ได้สวยงามมาก
นาท่า นสู่ต ลาดฮาน เป็น ตลาดที่ร วบรวมสิน ค้า มากมายเป็น ที ่นิย มทั ้ง ชาวเวีย ดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสื้อเวีย ดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สิน ค้าพื้น เมือ ง โดยเฉพาะงานฝีมือ
อาทิ ภาพผ้า ปัก มืออันวิจิต ร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋า ปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุด อ๋า วหย่า ย
(ชุดประจาชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน นาทานเดินทางสู่
ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดิน ทางจากเมื อ งดานั ง กลั บกรุง เทพฯ โดยสายบิน ไทยแอร์เ อเชีย เที่ย วบิ นที่ FD
637 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
*บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
พักบนบานาฮิลล์ (โปรดสอบถาม)
วันเดินทาง
01-04 ก.พ.61
01-04 มี.ค.61
08-11 มี.ค.61
15-18 มี.ค.61
22-25 มี.ค.61
29 มี.ค.-01 เม.ย.61
12-15 เม.ย.61
13-16 เม.ย.61
14-17 เม.ย.61
15-18 เม.ย.61
19-22 เม.ย.61
03-06 พ.ค.61
04-07 พ.ค.61
10-13 พ.ค.61
17-20 พ.ค.61
31 พ.ค.-03 มิ.ย.61

ผู้ใหญ่
12,900
14,900
11,900
11,900
12,900
12,900
16,900
16,900
16,900
14,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900

เด็ก
12,900
14,900
11,900
11,900
12,900
12,900
16,900
16,900
16,900
14,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
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พักเดี่ยว
3,500
4,000
3,500
3,500
3,500
3,500
4,000
4,000
4,000
4,000
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
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21-24 มิ.ย.61
28-1 ก.ค.61
05-08 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
02-05 ส.ค.61
17-20 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
06-09 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
04-07 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61

12,900
12,900
12,900
12,900
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,900
12,900
12,900

12,900
12,900
12,900
12,900
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,900
12,900
12,900

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์
ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจา 5,000 บาท พร้อม
กับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ว
 การช าระค่ า ทั ว ร์ ส่ ว นที่ เ หลื อ ทางบริ ษั ท ฯ จะเรี ย กเก็ บ ก่ อ นเดิ น ทางไม่ น้ อ ยกว่ า 20 วั น ท่ า นควร
จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่
พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น
 หากในคณะของท่ านมีผู้ ต้ องการดู แลพิ เศษ นั่ งรถเข็ น (Wheelchair), เด็ ก, ผู้สูงอายุ , มี โรคประจาตั ว หรื อไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่ สามารถยกเลิ ก ได้ เนื่ อ งจากเป็ น ราคาโปรโมชั่ น และขอเก็ บเงิ นทั้ งหมด (แต่ สามารถเปลี่ ยนชื่ อผู้
เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง)
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หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่ วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่า ง
น้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิ ดเหตุ จาเป็ นสุดวิ สัยจนไม่ อาจ
แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสี ย หรือได้รั บบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรั บผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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