Exclusive Danang Surprise! 3 Days

กรุงเทพฯ – ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – พิพธิ ภัณฑ์จาม – วัดหลินอึง๋ –

วันแรก

สะพานมังกร – บานา ฮิลล์

11.00 น.

ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 นาท่านเหินฟ้าสู่ ดานัง
ประเทศเวียดนาม

12.45 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม


ภูเขาหินอ่ อน ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของเมืองดานัง ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูกชาวเวียดนาม
จึงเรี ยกภูเขาหินอ่อนนี้ว่า ภูเขาแห่ง ธาตุท้ งั ห้า ในอดีตภูเขาเหล่านี้เคยเป็ นกลุ่มของเกาะนอก
ชายฝั่ง 5 เกาะ แต่เนื่องมาจากการตกตะกอนปี แล้วปี เล่าทาให้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของ
แผ่นดินใหญ่



พิพิธภัณฑ์ จาม ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองดานัง สถานที่ที่รวบรวมศิลปวัตถุ และเทวรู ปต่างๆทางศาสนา
ฮินดู รวมเอาความเป็ นมาของชนชาติจามที่รุ่งเรื องมาก่อนอาณาจักรใดๆ ในภูมิภาคนี้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสู งใหญ่ยนื โดดเด่นสู งที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่ งมีทาเลที่ต้ งั ดี หันหน้าออกสู่ ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยูบ่ นฐานดอกบัวสง่างาม



สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6
เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน ซึ่ งสะพานมังกรแห่งนี้เป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมือง
ดานัง ซึ่ งมีรูปปั้นที่มีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้ า คล้ายๆสิงคโปร์

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Mercure Bana Hill French Village หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

บานาฮิลล์ – นั่งกระเช้ า – Fantasy Park – นั่งรถไฟราง –
สวนดอกไม้เลอ ฌัคแด็ง ดามูร์ – สะพานโกลเด้ น – ดานัง

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม


นั่งกระเช้ า สู่ บานาฮิลล์ สถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้า
มาปกครองเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก ผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยอากาศ
บริ สุทธิ์อนั เย็นสดชื่น ซึ่ งมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 10 องศา โดยจุดที่สูงที่สุดของบานา
ฮิลล์มีความสู งถึง 1,487 เมตร



Fantasy Park สวนสนุกพร้อมเครื่ องเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ

กับความอลังการแห่งการผจญภัยที่ Fantasy Park พบกับเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ
(เครื่ องเล่นบางชนิดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
กลางวัน

ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร


นั่งรถไฟราง เพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้ เลอ ฌัคแด็ง ดามูร์ สัมผัสความสงบและความโรแมนติ
กจากสวนดอกไม้ซ่ ึ งถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม



สะพานโกลเด้ น หรื อสะพานมือยักษ์ลอยฟ้า มีความยาว 150 เมตร อยูส่ ู งเหนือระดับน้ าทะเล
ราวๆ 1,400 เมตร แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของบานา ฮิลส์ ในขณะนี้ ด้วยการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่ไม่เหนือใคร สะพานลอยฟ้าสี ทอง ที่มีมือยักษ์โอบอุม้ สะพานอยู่
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Cicilia หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม
เช้า

ดานัง – กรุงเทพฯ
อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง

13.30 น.

โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย

15.20 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
*

รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านัน้ *

** เดินทาง 2 คนขึน้ ไป ราคาเริ่มต้ น 14,500 บาท
** เดินทาง 4 คนขึน้ ไป ราคาเริ่มต้ น 11,000 บาท
** เดินทาง 6 คนขึน้ ไป ราคาเริ่มต้ น 8,500 บาท
สาหรับเดินทางเดือน พฤษภาคม ถึง กันยายน 2562
อัตรานี้รวม


โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า



ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ



ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ



ค่าไกด์ทอ้ งถื่นและคนขับรถ

อัตรานี้ไม่ รวม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ



ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง



ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง



ค่าทริ ปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ

