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วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ ขอเชิญท่ องเที่ยว เวียดนามกลาง ดานัง , ฮอยอัน , มรดกโลกเว้ พักจุใจ 4 คืนเต็ม
ใบอนุญาตเลขที่ 41/00304

บิน ไป - กลับ จากปักษ์ ใต้ สู่ สนามบินดานัง เวียดนามกลาง - BANA HILL GOLDEN BRIDGE
สะพานลอยฟ้า ในอุ้งมือยักษ์ ที่ต้งั ตะหง่ านบนยอดภูเขาบาน่ าฮิลล์ - เจ้ าแม่ กวนอิมหยกสู ง 62 เมตร วัดลินห์ องึ๋ หาดทราย ชายทะเลเมืองดานัง - นั่งรถโบราณมรดกโลกเมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ ย - ล่องเรื อมังกรแม่ น้าหอม
วัดเทียนหมู่ - โบสถ์ สีชมพู ช้ อปปิ้ งตลาดฮาน - ตลาดดองบาจุใจ - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - ล่องเรื อกระด้ ง
วันที่ 10 - 14 มกราคม 2566
16.30 น. ชมหาดทรายชายทะเลที่สวยงามยาวเป็ นรู ปตัว S ยาว ตลอด
เวียดนามเหนือ - กลางใต้ กว่า 3,000 กิโลเมตร
08.00 น. ทีมงานวัฒนาทัวร์ ตอนรับคณะทัวร์
ณ สนามบินตรัง , สนามบินกระบี่ , สนามบินนครศรี, สนามบินสุราษฎร์ ฯ 18.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารดานัง.........................บริ การมื้อที่ 4
09.00 น. - 11.00 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง ทานอาหารเที่ยง  เข้าที่พกั โรงแรม Grand gold hotel หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)
พักผ่อนเดินเล่น ชมแสงสี บรรยากาศริ มทะเล หาดทรายขาวเมืองดานัง
ศูนย์อาหารสนามบินดอนเมือง ช้อปปิ้ งสิ นค้าสนามบิน ตามอัธยาศัย
ยามค่าคืน ตามอัธยาศัย
16.00 น. บินตรง Air Asia FD 634 สู่ เมืองดานัง ต่อรถทัวร์ทวั ร์ปรับ
วันที่ 12 มกราคม 2566
อากาศท่องเที่ยว ชม Dragon Carp หัวเป็ นมังกรตัวเป็ นปลาคาร์ ฟ
แกะสลักจากหินอ่อนสวยงาม พร้อมชมสะพานมังกรทอง ข้ามแม่น้ าหาน 06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม............บริ การมื้อที่ 5
มีความโดดเด่น ยิง่ ใหญ่ และชมความงดงามสะพานแห่งความรักดานัง 07.00 น. ออกเดินทาง สู่ ยอดเขา บานาฮิล ที่ข้ นึ ชื่อของเมืองเวียดนาม
18.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารดานัง.........................บริ การมื้อที่ 1  นัง่ กระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์ กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในประเภท
 เข้าที่พกั โรงแรม Sepon blue Hotel ดานัง หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)
Non Stop นั้นหมายถึงการไม่หยุดแวะพัก ซึ่งมีความยาวทั้งหมด
5,042 เมตร ที่มีความสู งถึง 1,294 เมตร
วันที่ 11 มกราคม 2566
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม............บริ การมื้อที่ 2  ชม สะพานมือทอง (Golden Bridge) มีความสู งจากระดับน้ าทะเล
1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา สิ่ งที่สะดุดตา
 นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สัมผัสวิถีชีวิต เรื อกระด้ง
นักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็ น อุง้ มือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับ
หมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูใ่ นสวนมะพร้าวริ มแม่น้ า ใน
สะพานสี เหลืองทองนี้เอาไว้
อดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหารอาชีพหลักของ
คนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่าง ล่องเรื อท่านจะได้ชมวัฒนธรรม  ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin d' Amour สวนสไตล์ยโุ รป
กับบรรยากาศแสนโรแมนติก
อันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง
 ตื่นตาตื่นใจ กับการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่ องเล่น
 ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมการค้าชาวจีน,
หลากหลายรู ปแบบ พร้อมโชว์การแสดง อื่นๆมากมาย
ชมบ้านเศรษฐีเก่าแก่ เจ้าของเป็ นคนไทยที่ทาการค้าจนเป็ นคน
12.00 น. ทานอาหาร ห้องอาหารบุฟเฟต์ บนอยอดเขา.......บริ การมื้อที่ 6
ร่ ารวย เมืองฮอยฮัน, ชมสะพานญี่ปนที
ุ่ ่ฮิตของภาพยนตร์ไทย
13.30 น. อาลา นัง่ กระเช้า ลงยอดเขาบานาฮิล ต่อรถทัวร์ สู่ เมืองเว้
“ฮอยอันฉันรักเธอ”
 ชมวัดเก่าแก่ติดแม่น้ าหอม ชมเจดียแ์ ปดเหลี่ยมสู งเจ็ดชั้น ณ
 ตลอดสองฝั่งสะพานญี่ปุ่น ช้อปปิ้ งสิ นค้าราคาถูกมากมาย เสื้ อผ้า
วัดเทียนหมู่ ชมเต่าหิน ที่มีประวัติมงคลต่อทุกท่าน
ใหม่ๆ ของใช้ต่างๆ ราคาถูกเหลือเชื่อ ทุกท่านเพลิดเพลินกับ
16.30 น. สู่ ตลาดดองบา ตลาดส่ งสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
ความไมตรี ของแม่คา้
 ชม บ้านตันกี บ้านเก่าอายุเกือบ 200 ปี ที่เก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี ในราคาส่ ง ถูกมากๆ อาทิเช่น นาฬิกายีห่ อ้ ต่างๆ,รองเท้าจากโรงงาน,
เสื้ อผ้า, กระเป๋ า และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย
สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรม ระหว่าง จีนและญี่ปนุ่
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารเมืองดานัง................บริ การมื้อที่ 3 18.00 น. ล่องเรื อมังกรในแม่น้ าหอม แสง สี เสี ยง สองฝั่งแม่น้ าหอม
พร้อมฟังเพลงจากนักร้องสาวสวยเวียดนามมากมายแบบต้อนรับ อคัน ชมโรงงานหมู่บา้ นสกัดหินอ่อน ที่ประณี ต สวยงามมากมาย
 ชมพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม สกัดจากหินหยกสู งถึง 62 เมตร ทุกะ พร้อม ลอยกระทงในแม่น้ าหอมอย่างมีความสุ ข
19.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหาร เมืองเว้.....................บริ การมื้อที่ 7
สู งที่สุดในโลก วัดลินห์อ๋ ึง อยูห่ น้าผาหันหน้าไปชายฝั่งทะเล
 เข้าที่พกั โรงแรม Century Hotel เมืองเว้ (คืนที่ 3) พักผ่อนเดินเล่น
ทิวทัศน์สวยงามของเมืองดานัง
ชมแสงสี บรรยากาศใจกลางเมืองเว้ ยามค่าคืน ตามอัธยาศัย

วันที่ 10 มกราคม 2566

วันที่ 13 มกราคม 2566
06.30 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม............บริ การมื้อที่ 8
08.00 น. ชม พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน
มีลกั ษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย คูน้ าขนาดใหญ่ท้ งั สี่ ดา้ น
พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์เหงียนมา
ทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 จักรพรรดิยาลอง จนถึงองค์ที่ 13 จักรพรรดิ
เบ่าได๋ กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม จากนั้น นั่งรถ Xich Lo
(รถสามล้อโบราณ) ชมเมืองมรดกโลกเมืองเว้

เว้ เสน่ ห์เมืองมรดกโลก
ประเทศเวียดนาม
10.30 น. อาลาเมืองมรดกโลก เว้ ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร................................บริ การมื้อที่ 9
 ชม Da Nang Cathedral โบสถ์ ประจาเมืองดานัง เป็ นโบสถ์สีชมพู
สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรู ปกันที่นี่
 ชม ตลาดฮาน (Han Market) เป็ นตลาดโบราณที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด
ในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ตลาดฮานแห่งนี้นบั ว่าเป็ นศูนย์รวม
สิ นค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็ น อาหารพื้นเมืองของเวียดนาม ของฝาก
เสื้ อผ้า งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
18.00 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารเมืองดานัง...............บริ การมื้อที่ 10
 เข้าที่พกั โรงแรม Sepon blue Hotel ดานัง หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 4)

ด้านบริการ
1. รถทัวร์ปรับอากาศท่องเที่ยวเมืองเวียดนาม
2. รวมค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป - กลับ ( 4 ไฟท์ บิน )
ตรัง,กระบี่,นครศรี,สุ ราษฎร์ ฯ - กรุงเทพ // กรุงเทพ - ดานัง
กระเป๋าขึน้ เครื่ องฟรี 7 กก. ขนาด 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม (20นิ้ว)
หากต้องการน้ าหนักโหลดเพิ่ม ขาไป 15 กิโล : เพิม่ 1,100 บาท
ขากลับ 20 กิโล : เพิม่ 1,200 บาท ( ซื้อคนเดียว โหลดรวมกันได้ )
3. รวมค่าที่พกั โรงแรมประเทศเวียดนาม 4 คืน พักห้ องละ 2 ท่ าน
4. รวมค่าเข้าชมทุกอย่างตามรายการ ค่าเข้าพระตาหนักเมืองเว้,
ค่าล่องเรื อมังกร, ค่ากระเช้าสะพานลอยฟ้าในอุง้ มือ,ล่องเรื อกระด้ง
5. รวมค่าอาหารบริ การตามรายการ 12 มื้อ พร้อมอาหารว่าง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตลอดการเดินทาง
7. ไกด์ไทย, ไกด์เวียดนาม และทีมงานวัฒนาทัวร์เต็มใจบริ การ

คิดค่ าบริการ ตามรายการเพียงท่ านละ 19,900 บาท
(เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 17,600 บาท)

เริ่มต้ นจากกรุงเทพ ค่าบริการเพียงท่ านละ 17,000 บาท
ผู้เดินทางต้ องมีหนังสื อเดินทางส่ วนบุคคล (พาสปอร์ ต)

วันที่ 14 มกราคม 2566
06.30 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม..........บริ การมื้อที่ 11
08.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม ประวัติวิถีชีวิตพื้นเมือง เวียดนามกลาง
 ออกเดินทาง สู่ สนามบินเมืองดานัง
11.00 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหาร..............................บริ การมื้อที่ 12
12.40 น. บินกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินที่ Air Asia FD 637
13.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง ต่อเครื่ องบินกลับสู่ ปักษ์ใต้
สนามบินตรัง // สนามบินสุ ราษฎร์ธานี // สนามบินกระบี่ // สนามบิน
นครศรี ธรรมราช โดยสวัสดิภาพปลอดภัย พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ ราคานีไ้ ม่ รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์ เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม
คุณภาพ ความไว้ใจ ทีใ่ ห้ เราบริการ และบอกต่ อกันมานานกว่า 30 ปี : วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์

จัดโดย วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574

