 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 16:21

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮลิ ล์ 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัว Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

กรณ ี โรงแรมบนบานาฮลิ ล์เต็ม จำเป็นต้องลงมาพักในเมืองดานังแทน , ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นเด้นกับ

การนัง่ กระเช้าขึ้นสู่ บานาฮลิ ล์
ประวัติศาสตร์

พระราชวังแหง่ เมืองเว้
สุสานพระเจ้าไคดิงห์
ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ

สักการะพระใหญ่วัดจีน อายุกว่าพันปี
วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงามที่สุด ของเว้
สนุกสนานและชิลชิลช้อป

ลอ่ งเรอื ชมความงามแมน่ ้ ำหาน
ที่ตลาด Cho Dong Bar ดานัง


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

21,900
19,900
17,800
15,800
14,800
5,500

หมายเหตุ... กรณี โรงแรม บน บานาฮิลล์เต็ม จำเป็นต้องลงมาพั กในเมืองดานั งแทน



รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Danang,+Vietnam/Hue,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam
/@16.2589696,107.7109098,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219c79225
2a13:0x1df0cb4b86727e06!2m2!1d108.0717219!2d16.0544563!1m5!1m1!1s0x3141a115e1
a7935f:0xbf3b50af70b5c7b7!2m2!1d107.5908628!2d16.4637117?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

08:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสวุ รรณภมู ิ เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
11:00 ออกเดินทางสู่เมืองดานัง เที่ยวบินที่ PG 947
12:45 ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถ่นิ
(ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักทอ่ งเที่ยว
เดินทางสู่ เมืองเว้ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง จากนั้ นเดินชมวัดเทียนหมู่
กอ่ นที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

HAI VAN PASS สามารถมองเหน็ วิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่เกา่ แกแ่ ละสวยงามที่สดุ ของเว้
เป็นพระธาตุสำคัญแหง่ หนึง่ ของเวียตนาม เป็นพระธาตุศักด์ สิ ิทธ์ ิ
คู่บ้านคู่เมืองของเว้ มาแต่โบราณ
จุดชมวิว ไฮ่เวิ่น
วัดเทียนหมุ
พระธาตุเฟ๊ อื ก เยียน

อาหาร
ท่ีพัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Eldora Hue Hotel หรือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวั น

สสุ านพระเจ้าไคดิงห์ - สสุ านจักรพรรดิมินห์มาง - พระราชวังแหง่ เมืองเว้ - ตลาดดองบา ภูเขาหินออ่ น - ฮอนอัน ซิต้ ทิ ั วร์

วันที่ 2

สสุ านพระเจ้าไคดิงห์ - สสุ านจักรพรรดิมินห์มาง - พระราชวังแหง่ เมืองเว้ - ตลาดดองบา ภูเขาหินออ่ น - ฮอนอัน ซิต้ ทิ ั วร์
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Hue,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/H%E1%BB%99i+A
n,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/@16.0863061,107.7117895,10z/data=!3m1!4b1!4m1
3!4m12!1m5!1m1!1s0x3141a115e1a7935f:0xbf3b50af70b5c7b7!2m2!1d107.5908628!2d16.
4637117!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d1
5.8800584?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในและรอบๆเมืองเว้ เชน่
สุสานพระเจ้าไดคิงค์ สุสานจักรพรรดิมินห์มาง พระราชวังแหง่ เมืองเว้
ตลาดดองบา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
หลังจากช้อปสิ้นค้าของฝากแล้วเดินทางกลับสู่ดานัง
โดยการเดินทางผา่ นทางอุโมงค์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงเศษ
พร้อมชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ ภูเขาหนิ ออ่ น ฮอยอันซิต้ ที ั วร์

วันที่ 2

สสุ านพระเจ้าไคดิงห์ - สสุ านจักรพรรดิมินห์มาง - พระราชวังแหง่ เมืองเว้ - ตลาดดองบา ภูเขาหินออ่ น - ฮอนอัน ซิต้ ทิ ั วร์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Tomb of Minh Mang สุสานแหง่ นี้เรมิ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2383
เป็นจักรพรรดิองค์ท่ี 2 ในราชวงศ์เหวียน
สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตรยิ ์ องค์ท่ี 12
ของราชวงศ์ที่ถือวา่ เป็นสสุ านที่สวยงามที่สดุ ของราชวงศ์เหงียน
พระราชวังแหง่ เมืองเว้ นครจั กรพรรดิหรอื นครต้องห้ามที่พลาดชมไมไ่ ด้
ซื้ อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดดองบา เป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของเ
มืองเว้
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีช่อื ว่า Non Nuoc Fine Arts Village
หมบู่ ้ านนี้เป็นหมบู่ ้ านเกา่ แกท่ ี่มีอาชีพแกะสลักหนิ กันทั้ งหมบู่ ้ าน
ยา่ นเมืองเกา่ ฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้
ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ศูนย์วัฒ นธรรมและหัตถกรรม มีแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม
พิพิธภัณฑ์เซรามิก บ้าน 2 ชั้ นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายเุ กา่ แกก่ วา่ 80 ปี
ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเดน
่
สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23
บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจ ีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้ นเมื่อ 75 ปีท่แี ล้ว
และอยกู่ ั นมา 5 ชั่วอายคุ นสมาคมของชาวจีน
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธ ยาศัย
สุสานจักรพรรดิมินห์มาง

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 3

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Lasenta Boutique HoiAn Hotel หรอื Hoi An Historic Hotel หรอื เทียบเท่าระดับ 4
ดาว
เช้า

ฮอยอัน - บานา ฮลิ ล์

วันที่ 3

ฮอยอัน - บานา ฮลิ ล์
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/H%E1%BB%99i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietna
m/Sun+World+B%C3%A0+N%C3%A0+Hills,+H%C3%B2a+Vang,+Da+Nang,+Vietnam/@1
5.9544472,108.0236984,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7
b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d15.8800584!1m5!1m1!1s0x3141f6fc0fd968cf:
0xa4576f5e06e9b58e!2m2!1d107.9880772!2d15.9977352?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเช้าเดินทางชม วัดลิ่งอึ้ง Linh-Ung ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงาม
เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล
ชมเรอื ชาวประมงมากมายที่จอดอยู่รมิ ฝั่ง ไกล้ๆกับวัด
เดินทางสู่บานาฮลิ ล์เพื่อขึ้นกระเช้าสู่ความสนกุ สนานให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี
การแสดง เครือ่ งเลน่ ตา่ งๆ บนลานของบานาฮลิ ล์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Linh-Ung เป็นวัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญท่ ี่สุดของเมืองดานัง
Ba Na Hills
เมืองแหง่ ความสนกุ ที่ถูกเนรมิตขึ้นบนยอดเขาสูง มีทั้งโรงแรมที่พัก วัดวาอาราม
หมบู่ ้ านฝรัง่ เศส สวนสนกุ สวนดอกไม้ สะพานมือทอง
กระเช้าไฟฟ้ าที่ยาวที่สดุ ในโลก พร้อมกับสะพานรมิ เขาสดุ อลังการแหง่ ใหม่
เป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่นา่ สนใจมากมาย
วัดลิ่งอึ้ ง
บานา ฮิลล์

อาหาร
ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น Buffet Lunch ที่บานาฮลิ ล์
เย็น
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)
Mercure French Village Bana Hills **ลูกค้ าจองโรงแรมเอง**
เช้า

บานา ฮลิ ล์ - ดานัง ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสวุ รรณภูมิ

วันที่ 4

บานา ฮลิ ล์ - ดานัง ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย
สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นนัง่ กระเช้า กลับสเู่ มืองดานัง เพื่อทอ่ งเที่ยวตอ่
16:00 สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินดานัง ทำการช็คอินที่นัง่
และโหลดสัมภาระ
18:55 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่
PG 948
20:50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

อิสระถ่ายรปู เดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติ และสถานที่บน บานาฮลิ ล์
นำท่านกลับสู่เมืองดานัง
ภูเขาหินอ่อน Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภูเขา
ที่เมื่อวันเวลาผา่ นไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหอื ดหาย
จึงกลายเป็นยอดสงู เหนอื พื้นดินทั้ งหมด 5 ลกู ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาน อีกหนึง่ แลนด์มาร์คสุดอลังการ
สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดฮาน เมืองดานัง
เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง

ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
คา่ โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills
คา่ อาหารเย็น ณ บานาฮลิ ล์
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เดู ินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก

เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
เด็กอายุ 2-11 ปี ไมใ่ ช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใหญ
ู ่ 2 ทา่ น คิด 65 %
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ทา่ น คิด 75 %
เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 11 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 100 %

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/vietnam/198

