Enjoy Vietnam Klang
4D3N By FD
เว้ – ฮอยอัน - ดานัง
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
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กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ราคาผูใ
้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

กรุป
๊ ไซส์

21-24 ตุลาคม

13,900.-

3,900.-

25+1

27-30 ตุลาคม
08-11
พฤศจิกายน
17-20
พฤศจิกายน
24-27
พฤศจิกายน

13,900.-

3,900.-

25+1

14,900.-

3,900.-

25+1

14,900.-

3,900.-

25+1

14,900.-

3,900.-

25+1

05-08 ธันวาคม

14,900.-

3,900.-

25+1

07-10 ธันวาคม

18,900.-

3,900.-

25+1

วันแรก

กรุงเทพฯ - ดานัง - เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – เว้

07.00 น. พร้อมกันทีส
่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน
้ 2 เคาท์
เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia (FD)
โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
09.50 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เทีย
่ วบินที่ FD636
09.15 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง
หรือ ด่าหนัง เป็นเมืองท่าสาคัญของเวียดนามกลางตอนใต้
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ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วน
เที่ยง

ท้องถิ่นในเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวง
เก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ ปัจจุบันนี้ได้รับการประกาศ
เป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโก นาท่าน

ค่า

ชม สุสานกษัตริยไ
์ คดินห์ กษัตริย์ลาดับที่ 12 ของราชวงศ์เห
วียน ว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสาน
ระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้
ตามหลัก ฮวงจุ้ย มากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาด
โดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

เว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา-หมูบ
่ ้านหิน

อ่อน – ฮอยอัน
เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์เทียนมู่ มีความหมายว่า เจดีย์นางฟ้า
หรือ คนไทยเรียกว่า วัดเทพธิดาราม เป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม
สูง 7 ชั้น เชื่อว่าเป็นตัวแทนภพชาติต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ทาง
ด้ า นซ้ า ย-ขวา เป็ น ที่ ตั้ ง ของศิ ล าจารึ ก ระฆั ง ส าริ ด ขนาดใหญ่
หนักถึง 3,285 กิโลกรัม ที่ประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัด มีรูป
ปั้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยยืนปกปักษ์รักษาไม่ให้ความชั่วร้ายผ่าน
เข้ามา จากนั้น นาท่านเพลิด เพลิน กับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดดอง
บา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้าหอม ตลาดจะมี 2
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เที่ยง

ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจาวัน ซึ่งจะ
เห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชม หมู่บา้ นหินอ่อน (Marble Village) ก่อตั้งขึ้นใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18 และมีชื่อเสียงด้านประติมากรรมหินอ่อน
เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศสาหรับการออกแบบหินอ่อนที่ซับซ้อน

ค่า

ช่างฝีมือได้ใช้หินจากเทือกเขา Marble เพื่อผลิตเครื่องมือศิลปะ
และเฟอร์นิเจอร์มานานหลายศตวรรษ จากนั้นเดินทางสู่เมือง
เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) โดยรถบัสปรับ
อากาศ ใช้เส้นทางด่วนไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่เขา ท่าน
สามารถชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดย
ได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม
ตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ
ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้า ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผัก สวน
ผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบดั้งเดิม นาท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน
เมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้
ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และ
สถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้
หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชม
บ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้ง
และแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้าง
ขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้า
มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มา
สัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม

ดานัง – บานาฮิลล์ (นัง่ กระเช้าไฟขึน
้ -ลง) – เมือง

ดานัง -ตลาดฮาน สะพานมังกร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ
25 กิโลเมตร บานาฮิล ล์ เป็ น ที่ ต ากอากาศที่ดี ที่สุ ด ในเวีย ดนาม
กลาง ได้ค้ น พบในสมัยที่ ฝ รั่งเศสเข้ ามาปกครองเวียดนามได้มี
การสร้างถนนอ้อมขึ้น ไปบนภู เขาสร้างที่พั กโรงแรมสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ
นาท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง
บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอย
ฟ้ า รางเดี ย วแบบไม่ ห ยุ ด จอดเป็ น ระยะทางที่ ย าวที่ สุ ด ในโลก
ได้ รั บ การบั น ทึ ก จากกิ น เนสบุ๊ ค เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม ค.ศ.2009
(ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที ) ขึ้น ไปถึงสถานี เฟรนช์ฮิล ล์อัน
เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์
ในแบบพาโนรามาในวัน ที่ อากาศสดใส ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ยวของ

เที่ยง

เวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์ คือ “ดาลัด แห่งเมืองดานัง ”
เนื่ อ งจากที่ นี่ มี อ ากาศหนาวเย็ น ตลอดทั้ ง ปี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ทั้ ง ปี
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่ม
และกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพ
นิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์
มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D
บ้านผีสิง ถ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้า
และร้านอาหารครบครัน (ค่ารถรางและพิพิธภัณฑ์หน
ุ่ ขีผ
้ งึ้ ไม่
รวมให้ในรายการ) สมควรแก่เวลานาท่านนั่งกระเช้าลงสู่
ด้านล่าง จากนั้นนาท่านกลับสู่ เมืองดานัง นาท่านเดินเที่ยว
และช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยม
ของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า
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กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง นา
ท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานัง
แห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสาเร็จแห่งใหม่ของ
เวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์
เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้าฮัน ประเทศเวียดนาม สะพาน
มังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์
ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ค่า

โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตานานของ
เวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

ดานัง -วัดหลินอึง๋ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด หลิ น อึ๋ ง เป็ น วัด สร้ า งใหม่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
เมื อ งดานั ง เป็ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ร วบรวมความเชื่ อ ความ
ศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ เป็นสถานที่
บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดด
เด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทาเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและ
ด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลิน อึ๋งมีความหมายว่า
สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมี
พระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่
ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่าง
ลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีก
นึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง

10.00น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ
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12.00น.

ออกเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

เทีย
่ วบินที่ FD637
13.35น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

---------------------------------------------------------------------กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ราคาผูใ
้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

กรุป
๊ ไซส์

21-24 ตุลาคม

13,900.-

3,900.-

25+1

27-30 ตุลาคม

13,900.-

3,900.-

25+1

08-11
พฤศจิกายน

14,900.-

3,900.-

25+1

17-20
พฤศจิกายน

14,900.-

3,900.-

25+1

24-27
พฤศจิกายน

14,900.-

3,900.-

25+1

05-08 ธันวาคม

14,900.-

3,900.-

25+1

07-10 ธันวาคม

18,900.-

3,900.-

25+1

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์
ท้องถิน
่ ท่านละ 900 บาท /ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อม
ค่าทัวร์สว
่ นทีเ่ หลือ
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หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้า
ผู้โดยสารไม่ค รบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
การเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้ า เมื อ งในแต่ ล ะประเทศ หากไม่ ไ ด้ รับ การอนุ ญ าติ ใ ห้ เข้ า หรื อ
ออกนอกประเทศนั้ น ๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่คื น ค่า ทัว ร์ ไม่ว่า
กรณีใดๆ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับ
เทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ใน
รายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุด
ท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
ประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความ
คุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และ
ท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
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อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ
ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่า
ซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน
่ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 900 บาท /
ทริป/ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์สว
่ นที่เหลือ

เงื่อนไขการชาระเงิน : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระ
ส่วนทีเ่ หลือก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ
การยกเลิก :

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
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หมายเหตุ :
1. ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน
ฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น
สาคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้ า ประเทศญี่ ปุ่ น / การน าสิ่ ง ของผิ ด กฎหมาย / เอกสารการเดิ น ทางไม่
ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
และการยกเลิ ก เที่ ย วบิ น ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯ ไม่ อ าจคื น เงิ น ให้ ท่ า นได้ ไม่ ว่ า
จ านวนทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว น นอกจากนี้ ท างบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
เปลี่ ยนแปลงราคาได้ ต ามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่กั บ อั ต ราแลกเปลี่ ย น
ของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด
จาหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทาการ
พิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตาม
กาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่า
จะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจาก
ต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อ
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