 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 16:24

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮลิ ล์ 3 วัน 2 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับ

การนัง่ กระเช้าขึ้นสู่ บานาฮลิ ล์
ชมเจ้าแม่กวนอิม แหลมซอนทร้า
ประวัติศาสตร์

เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ช้อปสบายๆที่

ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
ตลาดเมืองเก่าฮอยอัน




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน

17,800
15,800
14,500

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

13,500
11,500
3,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินดานัง - ฮอยอัน
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Da+Nang,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+Da+Nang,
+Vietnam/H%E1%BB%99i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/@15.9666319,108.2007
675,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219c792252a13:0xfc14e3a0444364
87!2m2!1d108.2021667!2d16.0544068!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7b:0xae336435edfc
ca3!2m2!1d108.3380469!2d15.8800584?hl=en

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินดานัง - ฮอยอัน
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

08:30 คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
11:00 ออกเดินทางสเู่ มืองดานัง เที่ยวบินที่ PG 947
12:45 ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม
ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
นำทา่ นชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเมืองฮอยอัน ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ สะพานญปี่ ุ่น
บ้านโบราณเลขที่ 101 ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ช้อบสินค้าพื้นเมือง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้
ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ศูนย์วัฒ นธรรมและหัตถกรรม มีโรงละครหลังเล็กที่จั ดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาว
เวียดนาม
พิพิธภัณฑ์เซรามิก บ้านไม้ 2 ชั้ นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายเุ กา่ แกก่ วา่ 80 ปี
สะพานญี่ปุ่น สะพานที่สร้างขึ้ นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23
ด้วยรปู ทรงโค้งของตัวสะพาน
บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจ ีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้ นเมื่อ 75 ปี ที่แล้ว
และอยกู่ ั นมา 5 ชั่วอายุ คนสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางต้ งุ มณฑลกวางสี
ฟเุ กวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชมุ นมุ กัน
ช้อปป้ งิ ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
ยา่ นเมืองเกา่ ฮอยอัน

อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Lasenta Boutique HoiAn Hotel หรอื Hoi An Historic Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4
ดาว
กลางวั น

วันที่ 2

ดานัง - บานาฮลิ ล์ - ดานัง
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Da+Nang,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+Da+Nang,
+Vietnam/Sun+World+B%C3%A0+N%C3%A0+Hills,+H%C3%B2a+Vang,+Da+Nang,+Vietn
am/@16.0471127,108.029416,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219c792
252a13:0xfc14e3a044436487!2m2!1d108.2021667!2d16.0544068!1m5!1m1!1s0x3141f6fc0f
d968cf:0xa4576f5e06e9b58e!2m2!1d107.9880772!2d15.9977352?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว บานาฮลิ ล์ มีกิจกรรมหลายอยา่ งเชน่
นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าที่ยาวที่สุดในโลก สวนสนกุ Fantasy Park
หลังสนกุ สนานกับสวนสนกุ แล้ว นัง่ กระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

หบุ เขา BA NA HILL เพื่อนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า ระยะทาง 6 กิโลเมตร บนความสูง 5,801
เมตร กระเช้าลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก
บานาฮิลล์ เมืองตากอากาศแหง่ สำคัญของเวียดนามตอนกลางมากวา่ ร้อยปีแล้ว
ตั้ งแตส่ มัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานคิ มของฝรัง่ เศส
สนกุ สนานกับสวนสนกุ Fantasy Park ที่มีเกมส์และเครือ่ งเลน่ สำหรับเด็กเล็ก
เด็กโต หรอื ผ้ ใู หญ่ใจเด็กให้เลือกสนกุ กัน
ที่เที่ยวอื่นๆบนบานาฮิลล์ เช่น สะพานมือทอง , สวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour , โรงไวน์
Debay Wine Cellar และ The Linh Ung Pagoda
วัดทางพทุ ธศาสนาที่มีพระพทุ ธรปู สีขาวสงู ถึง 27 เมตร ที่สามารถมองเหน็ ได้แตไ่ กล
รวมทั้ งโรงแรมบนยอดเขาที่คณุ สามารถพักค้างคืน
ชมทิวทัศน์จากจุดที่เหน็ เมืองดานังได้ทั้งเมือง

เช้า
กลางวั น
เย็น

ให้ ทุกท่านได้สนุกสนานจนกระทั ่ง ถึง เวลานั ดหมายเวลาประมาณ
16.00 - 17.00 น. จากนั้ นนำเดินทางกลั บสู่เม ืองดานั ง
ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 2

ดานัง - บานาฮลิ ล์ - ดานัง
ที่พัก

Vanda Danang Hotel หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 3

ดานัง ซิต้ ที ั วร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Da+Nang,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+Da+Nang,
+Vietnam/Ch%C3%B9a+Linh+%E1%BB%A8ng,+Ho%C3%A0ng+Sa,+Th%E1%BB%8D+Qu
ang,+S%C6%A1n+Tr%C3%A0,+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng,+Vietnam/@16.0776
377,108.204928,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219c792252a13:0xfc14
e3a044436487!2m2!1d108.2021667!2d16.0544068!1m5!1m1!1s0x314217d6957d8bad:0x9
c9d513fd330e1f1!2m2!1d108.2778557!2d16.1002884?hl=en
ชว่ งเช้า+บา่ ย

หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมความสวยงามที่ภูเขาหนิ อ่อน ชมพิพิธภัณฑ์ชาวจาม
สะพานมังกร
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อที่ วัดลิ่งอึ้ง Linh-Ung แหลมซอนทร้า อิสระซื้อของฝาก
กอ่ นที่จะได้เวลาเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอินโหลดสัมาระ
18:55 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG
998
20:50 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

ดานัง ซิต้ ที ั วร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เมอื งที่เป็นจุดรวมของประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของเวียดนามตอนกลาง
ภูเขาหินอ่อน Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภูเขา
ที่เมื่อวันเวลาผา่ นไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหอื ดหาย
จึงกลายเป็นยอดสงู เหนอื พื้นดินทั้ งหมด 5 ลกู ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
หมบู่ ้ านแกะสลักหินออ่ น มีชื่อวา่ Non Nuoc Fine Arts Village
หมบู่ ้ านนี้เป็นหมบู่ ้ านเกา่ แกท่ ี่มีอาชีพแกะสลักหนิ กันทั้ งหมบู่ ้ าน
และทำกันมานานกวา่ 300 ปี
พิพิธภัณฑ์ชาวจาม พิพิธ ภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง
กอ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๕ โดยคนฝรัง่ เศส
สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแมน
่ ้ ำหาน อีกหนึง่ แลนด์มาร์คสุดอลังการ
สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง
แหลมซอนทร้ า Son Tra
Peninsula เป็นสถานที่มีความงดงามและเป็นแหลง่ อนรุ ั กษ์ธรรมชาติที่เป็นที่อยขู่ อ
งพืชพันธ์ แุ ละสัตว์ป่ากวา่ 1,000 สายพันธ์ ุ
วัดเจ้าแมก่ วนอิม Lady Buddha
อิสระซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ตลาด Cho Han
เมืองดานัง

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถ่นิ (พูดภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เดู ินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ราคาเด็ก

เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใหญ
ู ่ 2 ท่าน 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

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/vietnam/998

