นครดาน ัง – เว้ – ฮอยอ ัน 4 ว ัน 3 คืน
บินตรงทงไปกล
ั้
ับสูเ่ มืองดาน ัง พ ักโรงแรมมาตรฐาน กินดี พ ักสบาย

ฉลองเทศกาลว ันหยุด
สงกรานต์

14 – 17 เม.ย. 2559

ราคาท่านละ
14,900.-

ว ันแรงงาน 30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2559

วันแรกของการเดินทาง

ดอนเมือง – ดานัง – หมู่บ้านประมง – เว้ – พระราชวังโบราณ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกร

04.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เตอร์ 7 สายการบินอาร์ แอร์ ไลน์
โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
06.00 น. นาท่ านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทีย่ วบินที่ RK…8571….
07.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ สู่เมืองเว้ ระหว่างทางแวะพักชมหมู่บ้าน
ชาวประมง อิสระยืดเส้นยืดสายระหว่างเดินทางบริ เวณริ มหาด ชมวิวพร้อมเดินเล่นชมหมูบ่ า้ นชาวประมง
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร เมืองเว้

บ่ าย

คา่

จากนั้นนาท่านเข้าชม พระราชวังโบราณ หรื อ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกาแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี ค.ศ. 1845
พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวังวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกูก้ ง หรื อพระราชวังต้องห้ามของจีน
และพาท่านชมพระราชบัลลังก์ที่วา่ ราชการของกษัตริ ย ์ ตลอดจนห้องทรงพระอักษรที่ทาการขุนนางทั้งฝ่ ายปกครองและกลาโหม
ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่ งราชวงศ์ เหงียน แต่มาถูกทาลายเสี ยหายจากระเบิดไปอย่าง
มากในสมัยสงครามเวียดนาม ต่อด้วยการนาท่านเข้าชม วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย ์
เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยูบ่ นฝั่งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่ อง
เล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บรถออสตินสี ฟ้าคัน
ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึ ก เนื่องมาจาก มีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่
โชว์อยูท่ ี่วดั นี้ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทาลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริ มแม่น้ าหอม
ยามอาทิตย์อสั ดง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั ระดับ 3 ดาว ใจกลางเมืองเว้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เสร็ จแล้วนาคณะลงเรือมังกรล่องเรือแม่นา้ หอม พร้อมรับฟังดนตรี กาเหว่บนเรื อ
ชมบรรยากาศยามค่าคืนของเมืองหลวงเก่า แสง สี เสี ยง ชมความคลาสสิ คของ สะพานไอเฟล ซึ่งออกแบบโดย Mr. Gustave
Eiffle ซึ่งเป็ นคนเดียวกับที่ออกแบบหอไอเฟลที่กรุ งปารี ส ฝรั่งเศส แต่คนไทยมักเรี ยกว่า “สะพานเจ็ดสี ” เพราะจะมีการเปิ ดไฟ
สลับแสงสี ซึ่งมีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์เท่านั้น
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ในตัวเมืองเว้ ณ โรงแรม .........NGOC HUONG HOTEL...........หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ องของการเดินทาง เว้ – ตลาดดองบา – สุ สานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – วัดหลิงอิง๋ – พิพธิ ภัณฑ์ จาม – ดานัง
เช้ า

รับประทานอาหาราเช้ าที่ โรงแรม ต่อจากนั้น นาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็ นตลาดที่รวบรวมสิ นค้ามากมายเป็ นที่นิยม
ทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋ า ของที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ นมากมาย ……
ชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ่งเป็ นสุสานที่องค์จกั รพรรดิ องค์ที่ 12 สร้างขึ้น
และถือว่าเป็ นสุสานที่งดงามของสถาปั ตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสาน
กับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องสี ซึ่งเป็ นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่
ได้รับการตกทอด มานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝ้าเพดานที่ศิลปิ นบรรจงใช้พกู่ นั
วาดด้วยเท้า จากนั้นออกเดินทางสู่หาดทรายขาว Lang Co เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นาท่านชมไปนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุย้ เพื่อป้ องกันพายุที่จะพัดเข้า
มาสู่เมืองดานัง และนาชมประวัตฺความเป็ นมาของอาณาจักรจามในพิพิธภัณฑ์จาม ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของศิลปะแบบจามที่
เกิดขึ้นในเวียดนาม ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมเมืองดานัง

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เพลิดเพลินกับเมนูอาหารรสเลิศ เสริ ฟท่านด้วยเมนู “กุง้ ลอฟเตอร์”
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั เมืองดานัง ณ โรงแรม ........SAIGON TOURANE HOTEL......หรือเทียบเท่ า

สาหรับท่านที่นอนไม่หลับ เชิญท่านอิสระชมแสงสี ยามค่าคืน มีร้านอาหาร เครื่ องดิ่มมากมาย หรื อบางท่านอาจสนุก
เพลิดเพลินกับการเสี่ ยงโชค เชิญท่านอิสระได้ตามอัธยาศัย .....

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง

เย็น

คา่

รับประทานอาหาราเช้ าที่ โรงแรม
นาท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนัง่ กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัส
อากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิน่ เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้าง
เป็ นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของ เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหารและเครื่ องเล่นต่างๆที่รอให้ท่านไปร่ วมสนุก
รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์บนบาน่าฮิลล์

สมควรแก่เวลา นาท่านนัง่ กระเช้ากลับ ออกเดินทางสู่เมืองดานัง และนาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสิ นค้า
มากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋ า สิ นค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ 4
าพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋ าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึก
มากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น และอิสระเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามเย็นของเมืองดานัง

รับประทานอาหารคา่ ที่ ภัตตาคาร ( จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของสะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็ น
สะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็ นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ ........ โดยการแสดงนี้จะเริ่ มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์
และอาทิตย์เท่านั้น ) ออกเดินทางกลับสู่เมืองดานัง
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั เมืองดานัง .......SAIGON TOURANE HOTEL.........หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
เช้ า

กระเช้ าบาน่ าฮิลล์ – บาน่ าฮิลล์ – ตลาดฮาน – ดานัง

เมืองเก่าฮอยอัน – วัดจีน – สะพานญีป่ ุ่ น – ภูเขาหินอ่ อน – หมู่บ้านหินอ่ อน – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่
ที่บา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ไม่ซ้ าแบบทั้ง
ในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้ นารถใหญ่ เข้ า
ไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็ นวิธีท่องเทีย่ วทีด่ ที สี่ ุ ด** เดินชมย่านการค้าแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดฟุกเกวีย๋ น ที่ชาวจีน
ฟุกเกวีย๋ นให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรื อค้าขายเป็ นความสิ ริมงคล นาชม พิพธิ ภัณฑ์ ประวัตศิ าสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้ าชุมชน

ชาวจีน นาชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน
หลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้ านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี สถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเหลืออยูข่ องชาวจีน

เทีย่ ง

เย็น

รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ ัตตาคาร
เดินทางกลับสู่เมืองดานัง นาท่านเดินทางผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวเวียดนาม
และนาชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก ที่มีแหล่งวัตถุดิบหิ นอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักฝี มือประณี ต ส่งออกจาหน่ายทัว่ โลก
มีเวลาส่งท้ายกับการเลือกซื้อของฝากคนที่รักทางบ้านและตัวท่านเองที่หา้ งสรรพสิ นค้า VINCOM สร้างใหม่ของเมืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น บริ การด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเฟ่ อขึ้นชื่อเวียดนาม
นาท่ านเดินทาง สู่ สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

22.35 น. เหิ นฟ้ าสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน R AIRLINES เที่ยวบินที่ RK
00.10 น. ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

..8572...

อัตราค่ าบริการ รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้ว
สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง

เทศกาลสงกรานต์ & วันหยุดแรงงาน
14 – 17 เม.ย. 2559
30 เม.ย. – 3 พ.ค. 2559

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 หรือ 3 ท่ าน

14,900

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน ( ไม่มีเตียงเสริ ม )

14,900

พักห้ องเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ

4,000

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาทตลอดการเดินทาง
** เงื่อนไขในการจอง **
1. ชาระมัดจาในวันที่จองที่น่งั ละ5,000 บาท พร้ อมสาเนาพาสปอร์ต ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างน้ อย 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียว
บินพิเศษ เช่น Charter Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงิน ค่าทัวร์ท้งั เต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีท่านยกเลิกหรือเลื่อน
* * อัตราค่าบริการรวม **
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้ นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้ องไป-กลับพร้ อมคณะเท่านั้น)
2. ค่าสัมภาระนา้ หนักท่านละ 15 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้ องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนา้ มันเชื้อเพลิงแล้ ว และทางบริษทั ขอเก็บเพิ่มในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ
6. ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ พร้ อม ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
7. หัวหน้ าทัวร์ท่ชี านาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
8. ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
** อัตราค่าบริการไม่รวม **
1.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสาย
การบินโดยตรง)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 500 บาทตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ ** เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
** ขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนโปรแกรมหากสมาชิกเป็ นผู้ใหญ่ข้นั ต่าไม่ ครบ 15 ท่าน และรับ
เฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
** ถ้ าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้ วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์การเดินทาง และไม่ตดิ ใจเรียกร้ องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดงั ต่อไปนี้ **
1. หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองหรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯ ได้
ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
3. หากเกิดทรัพย์สนิ สูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุสญ
ู หายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
4. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าจะด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงิน
5. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานอย่างน้ อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได้

** เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด **

