รายละเอียดการเดินทาง 13 – 16 เมษายน 2562 (สงกรานต์ ) / 17 – 20 พฤษภาคม 2562 (วัวันวิสาขาบูชา)
า
20 – 23 มิถนุ ายน 2562 / 13 - 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาบูชา))
09 – 12 สิ งหาคม 2562 (วันแม่ แห่ งชาติ) / 11 – 14 ตุลาคม 2562
วันแรก
06.00 น.
08.00 น.
10.00 น.
เที,ยง

เชียงใหม่ – นครดานัง – เมืองเว้ – พระเจดีย์เทียนหมู่ – ตลาดดองบา - ลงเรือจักรพรรดิล่องแม่ นํา/ หอม
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่ างประเทศ ประตูหมายเลข 9 - 10 เค้าเตอร์หมายเลข
1 – 2 สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที1ของทางบริ ษัษทั ฯ อํานวยความสะดวกเรื1 องการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เหิรฟ้ าสู่นครดานัง โดยสายการบิ
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที1ยวบิน FD906
เดินทางถึงสนามบินดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
นําทุกท่านเข้าสู่ตวั เมืองดานัง
รับประทานอาหารเที,ยง (มืมือ/ ที1, ) ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

คํ,า

วันที,สอง
เช้ า

เที,ยง

หลังจากนั9น เดินทางไปเมื
เมืองเว้ (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม)
โดยการลอด อุโมงค์ ไหวาน ยาว 6.3 ก ม. เป็ นอุโมงค์ที1ยาวที1สุดในแถบอินโดจีน ถึงเมืองเว้ นําคณะไหว้ พระเจดีย์เทียนหมู่
เป็ นวัดที1ต9 งั อยูฝ่ 1ังซ้ายของริ มแม่น9 าํ หอมสร้
หอม างขึ9นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุ
นฮวาง ดเด่นที1สุดของวัดแห่งนี9คือ เจดี ย ์
ทรงเก๋ ง 8 เหลี1ยม สูงลดหลัน1 กัน 7 ชั9น แต่ละชั9นเป็ นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
นําท่าน ช้ อปปิ/ งตลาดตองบาตลาดสิ
งตลาดตองบาตลาดสิ นค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ที1อยู่ติดกับ แม่น9 าํ หอม ภายในมีสินค้ามากมาย เช่น เสื9 อผ้า
กระเป๋ าเดินทาง ของฝากที1ใช้ในครัวเรื อนอาหารแห้ง ของที1ระลึกมากมาย
รับประทานอาหารคํ,า (มือ/ ที,2)
2 ณ ภัตตาคาร
จากนั9นนําท่าน ลงเรือ จักรพรรดิล่องแม่ นํ/าหอม ร่ วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวติ ยามราตรี ของชาวเมือง
เว้ขบั กล่อมด้วยเสียงเพลงพื
งพื9นบ้านจากสาวชาวเว้ที1ดง1ั เช่นที1เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื1อครั9 งอดีต
เช็คอินเข้าโรงแรม Huong Giang Hotel & Resort (4 ดาว) หรือเทียบเท่ า (เว้ )
พระราชวังเว้ – หาดลังโก – นครดานัง – หมู่บ้านนอนเนือก – เมืองฮอยอัน - เรือกระด้ง
รับประทานอาหารเช้ า (มืมือ/ ที3, ) ณ โรงแรม
นําคณะชม พระราชวังเว้ ที1เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ9นตามแบบแผนความเชื1อแบบจีนซึ1 งได้รับอิทธิพลจาก
การอยูภ่ ายใต้การปกครองของจีนมาเป็ นเวลาร่ วมพันปี ตัวอาคารบางส่วนเป็ นอาคารส่
นอาคารส่วนที1เหลือรอดมาจากการต่อสูก้ นั ครั9ง
สําคัญระหว่างเวี
างเวียดนามทั9งสองฝ่ ายในสงครามเวียดนามปี ค .ศ.1968 ที1เรี ยกว่ากันว่า “สงครามตรุ
สงครามตรุ ษญวณ
ญวณ”
นําท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม)
ระหว่างการเดินทาง นําคณะแวะชมวิวทัศ ณ หาดลังโก ซึ1งเป็ นหาดทะเลที1สวยที1สุดของเวียดนาม

เดินทางถึง นครดานัง นําท่านชมฝี มือแกะสลักหินอ่ อน ณ หมู่บ้านนอนเนือก
รับทานอาหารเทีย, ง (มือ/ ที,4) ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็ นเมืองขนาดเล็กตั9งอยูร่ ิ มฝั1งแม่น9 าํ ทูโบนถูกแบ่งออกเป็ นสองฝั1งโดยมีคลองคัน1 กลาง
และได้
ได้รับการขึ9นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เนื1องจากมีการผสมผสานศิ
มผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับท้องถิ1น
เวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว จากนั9นนําท่านสู่ สะพานญี,ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ1งของเมืองฮอยอันได้รับ
การก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี1ปนเมื
ุ่ 1อ 400 กว่าปี ที1แล้ว สะพานนี9สวยทั9งกลางวันกลางคืน และเป็ นอีกหนึ1งสถานที1ที1ทุก
ท่านต้องมาถ่ายภาพเป็ นที1ระลึก นําท่านเดินทางสู่ บ้ านเลขที, 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ1 ง หลัง
บ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ1งเป็ นสถาปัตยกรรมที1สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสร้างด้วยไม้ 2 ชั9น ด้วยความประณี ต
ด้านหน้าจะทําเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที1เก็บสิ นค้า ภายในเป็ นที1อยูอ่ าศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้ า และมีเฉลียง
เชื1อมต่อส่วนที1พกั อาศัยหลายส่วน

คํ,า
วันที,สาม
เช้ า

เที,ยง
บ่ าย

จากนั9 นอิสระให้ทา่ นเดินชมเมืองซื9อของที1ระลึกร้านค้าขายของทีที1ระลึกก็จะตั9งอยูใ่ นบ้านโบราณบ้านเก่าโบราณมี
ลักษณะเฉพาะรวมไปถึ
รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี1ปนุ่ ซึ1งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดีผสมผสานกันอย่างน่าตื1นตาทั9ง
บ้านเรื อน วัดวาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ
นําท่าน นั,งเรือกระด้ ง ที1หมู่บา้ นกัมL ทาน หมู่บา้ นเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั9งอยูใ่ นสวนมะพร้าวริ มแม่น9 าํ ในอดีตช่วงสงครามที1นี1
เป็ นที1พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที1นี1คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม
ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื9นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที1พายเรื อมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สุดสนุกสนาน
รับประทานอาหารเย็น (มืมือ/ ที, 5) ณ ภัตตาคาร
ท่ านเข้าสู่ โรงแรมทีพ, ัก Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่ า (ดานัง)
ดานัง – บานาฮิลล์ – สะพานมังกร – เจ้ าแม่ กวนอิมวัดลินห์ อึYง – ช้ อปปิ/ งตลาดฮาน - หาดหมีเคว – ดานัง
รับประทานอาหารเช้ า (มืมือ/ ที6, ) ณ โรงแรม
นําคณะขึ9น กระเช้ า ชมวิวบานาฮิลล์ สู่ยอดเขาบานาอากาศหนาว นําท่านถ่ายภาพสวยๆบนยอดภู
บนยอดภูเขา ที1 สูง 1,487 เมตร ชม
พระพุทธศากะยะมุนี และ หมู่บา้ นฝรั1งเศสเก่าแก่ที1นี1 บานาฮิลล์เป็ นที1ตากอากาศที1ดีที1สุดในเวียดนามกลางได้คน้ พบในสมัยที1
ฝรั1งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ9นไปบนภูเขาสร้างที1พกั โรงแรมสิ1 งอํานวยความสะดวกต่างๆเพือ1 ใช้
เป็ นสถานที1พกั ผ่อนในระหว่างการรบ นําท่านขึ9นกระเช้าที1ยาวที1สุ ดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมี
ความยาวถึง 5,042 เมตร นําท่านแวะชม สวนดอกไม้สวนสวยสไตล์
สวนสวยสไตล์ฝรั1งเศส ที1มีท9งั ดอกไม้ ต้นไม้ จากนั9นนําท่านขึ9นสู่ยอดเขา
พบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง หรื อ Golden Bridgeมีมีความสูงจากระดับนํ9 าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร
ทางเดินแบ่งออกเป็ น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมี อุง้ มือหินขนาดยักษ์ ที1แบกรับสะพานสี เหลืองทองนี9 เอาไว้ สร้างความ
แตกต่างจากสะพานอื1นทัว1 ไปได้ดีเยีย1 ม

รับทานอาหารเทีย, ง (มือ/ ที,7) ณ ภัตตาคาร เมนูบฟ
ุ เฟ่ต์นานาชาติ ณ ภ ัตตาคารบนบานาฮิลล์
หลังอาหารเชิ
เชิญท่านเที1ยวต่อ บานาฮิลล์ อิสระเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ ค เป็ นสวนสนุกทั9งในร่ ม และ
กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็ นเหมือนเทพนิยายที1สวยงาม ตั9 งอยูท่ า่ มกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถํ9า
ไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื1 องเล่นต่างๆ ทั9งหวานเสี ยว และระทึกขวัญ นอกจากนี9 ยงั มีโซนอาหารอย่าง
ครบครันอีกด้วย (รวมค่
รวมค่ าเครื,องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้ น บ้านผีสิ ง หุ่ นขีผ/ ึง/ ที,ไม่ รวมให้ ในรายการ
นรายการ)
ได้เวลาอันสมควรนํนําคณะเที1ยวชม สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที1มีความยาว 666 เมตร
ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื1อมต่อสองฟากฝั1งของแม่น9 าํ ฮัน ประเทศเวียดนาม
นําท่านสักการะ เจ้ าแม่ กวนอิมวัดลินห์ อึYง อยูบ่ นเกาะเซินจร่ า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็ นวัดใหญ่ที1สุดของที1นี1 รู ปปั9นปูน
ขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ ทะเลเพื1อเป็ นนการปกป้
การปกป้ อง
องคุคุม้ ครองชาวประมงที1ออกไปหาปลา และ
ศักดิPสิทธิPมากในการขอพรเรื
มากในการขอพรเรื1 องสุขภาพ การทํามาค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภั
คลาด
ย และขอลูก กราบไหว้เพือ1 ความเป็ นศิริมงคล

คํ,า
วันที,สี,
เช้า
08.00 น
10.30 น.
12.25 น.

จากนั9นนําท่าน ช้ อปปิ/ งตลาดฮาน เป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้ามากมาย อาหารพื9นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม
เหล้า บุหรี1 มีให้เลือกสรรครบทุกสิ1 ง จากนั9นนําท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว (My
My Khe Beach)หาดทรายสี
Beach)
ขาวสวยงาม
ซึ1งทอดตัวอยูบ่ นชายฝั1งทะเล เป็ นบริ เวณที1ทหารอเมริ กนั รู ้จกั กันดี เพราะใช้เป็ นสถานที1พกั ผ่อนหย่อนใจในสมัย
สงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโต้คลื1นกลายเป็ นกีฬาทางนํ9 ายอดฮิตประจําหาดนี9 ปัจจุบนั หาดนี9ก็เต็มไปด้วย
โรงแรมหรู หราและสปามากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวติ ของชาวประมงที1มีจุดเด่นที1ใช้เรื อ
กระด้งในการหาปลา
รับประทานอาหารคํ,า (มือ/ ที,8)
8 ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ, ัก Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่ า (ดานัง)
ดานัง – เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้า (มืมื9อที1 9) ณ โรงแรม
หลังจากส่ส่งคณะที1สนามบินดานัง
เหิรฟ้ ากลับสู่เชี
เชียงใหม่ โดยสายการบิ
โดยสายกา นไทยแอร์เอเชีย เที1ยวบินที1 FD907
เดินทางกลับถึงเชียงใหม่โดยสวั
โดยสวัสดีภาพและประทับใจ
กําหนดเดินทาง

13 – 16 เมษายน 2562
17 – 20 พฤษภาคม 2562
20 – 23 มิถนุ ายน 2562
13 - 16 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิ งหาคม 2562
11 – 14 ตุลาคม 2562

(สงกรานต์)
(วันวิสาขาบูชา)
(วันอาสาบูชา)
(วันแม่แห่งชาติ)

ผูใ้ หญ่/เด็ก
(พักห้องคู)่
14,990.14,990.14,990.14,990.14,990.14,990.-

พักเดี1ยว จ่ายเพิ1ม
3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

**อัตราค่ าบริ การสําหรั บคณะ 25 ท่ านขึนไป ขอสวนสิ ทธ์
ทธ์ ทีจะเลือนการเดินทางหรื อปรั บราคา กรณี ลกู ค้ าไม่ ครบตามจํานวน**
นวน
หมายเหตุ : รายการเดินทางอาจเปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะคํานึงถึงประโยชน์ของ ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัวV เครื1 องบิน ชั9นประหยัด ( Economy Class) ที1ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที1ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที1ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที1ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที1ท่องเที1ยวตามรายการ
นํ9 าหนักกระเป๋ าเดินทางที1สามารถโหลดได้ทา่ นละ 20 กิโลกรัม
ค่าประกั
ระกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่ รวม
× ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
ทาง, ค่านํ9าหนักเกินจากทางสายการ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื1 องดื1มที1สง1ั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
บินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก. ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ ววยจากโรคประจํ
ยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที1สูญหายใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
× ค่าภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% และภาษีหกั ณ ที1จ่าย 3%
ายก นมีการปรับขึ9นราคา
× ค่าธรรมเนียมนํ9 ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที1สายการบิ
× ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง ท่านละ 700 บาท ตลอดทั9งทริ ป
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่สินนํ9าใจ
เงื,อนไขการจอง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย

30

วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา

10,000

บาท

สําเนาพาสปอร์ตสําหรับจองตั
องตัวV เครื1 องบิน
การชําระค่าทัวร์ ส่วนที1เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้เรี ยบร้อยก่อนกําหนด
เนื1องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที1พกั และตัวV เครื1 องบินมิฉะนั9 นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิdในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั/งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจํานวนทีบ, ริษัทฯกําหนด
ไว้ (เนื
เนื1องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื1นที1เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที1เกิดจากการยกเลิก
ของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่
จนไม่สามารถเดินทางได้ซ1 ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษทั ฯจะทําการเลื1อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ท9งั นี9ทา่ นจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที1ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตัวV ในกรณี ที1ไม่สามารถเดิ
มารถเดินทางได
กรณีผู้เดินทางไม่ สามารถเข้าออกเมืองได้- เนื1องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที1ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิP
ในการ ไม่ คนื ค่ าทัวร์ ท/ังหมด
กรณีท่านได้ ชําระค่ าทัวร์ หรือมัดจํามาแล้ ว ทางบริษทั ฯ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิdในการหักค่ าใช้ จ่จ่ายที,เกิดขึน/ ตามจริง อาทิเช่ น ค่ าตัYวเครื,องบิน
ค่ าโรงแรม ฯลฯ

