
#13578 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ลองเรือมังกร นั่งกระเชาบานาฮิลล บิน VZ
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน วัดเทียนมู ลองเรือมังกร พระราชวัง
โบราณไดโนย สะพานทอง นั่งเรือกระดง สะพานมังกร คารฟดรากอน วัดหลิน
อ๋ึง ตลาดฮาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - อุโมงคหายเวิน - ราน
ผลิตภัณฑจากไผ - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกร
แมน้ําหอม

  

Muongthanh
Hotel or Century
Ho-tel หรือเทียบ
เทา

2 พระราชวังเว - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล   

Mercure Danang
French Village
Bana Hills Hotel
หรือเทียบเทา

3 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สะพานสีทอง - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมู
บานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - พิพิธภัณฑประวัติ
ศาสตรฮอยอัน - ดานัง

  

Sea garden
Hotel or Hoang
Dai Hotel หรือ
เทียบเทา

4 สะพานมังกรเวียดนาม - รูปป้ันปลามังกร - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน -
หางสรรพสินคา Vincom - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - อุโมงค
หายเวิน - รานผลิตภัณฑจากไผ - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)
- ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.00 น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ964 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองดานัง เมืองสําคัญทาง
ภาคกลางของประเทศเวียดนาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอ่ิมอรอย เมนูแหนมเนืองตนตําหรับ

นําทานเดินทางสูเมืองเว ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮายวาน ซ่ึงเป็นอุโมคท่ีเจาะระหวางเขาฮายวาน
มีความยาว 6,280 เมตร ระหวางทางนําทานแวะพักผอนรานกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนาม

ชมผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากเย้ือไมไผ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหมประเทศฝรั่งเศสท่ีมีขบวนการเอาไมไผมาเผา ผานขบวนการตางๆ
เพ่ือจะออกมาเป็นดายไมไผและใชผลิตออกมาเป็นสินคาตางๆท่ีมีประโยชนดีตอสุขภาพ

นําทานชม วัดเทียนมู เป็นศูนยกลางทางพุทธนิกายมหายานท่ีมีอายุเกาแกนับเป็นหลายรอยปี วัดแหงน้ีมี เจดีย Phuoc
Duyen ทรงเกงจีน 8 เหล่ียม 7 ชั้น ฝ่ังซายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม

นําทานชอปป้ิงตลาดดงบา ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเว ใหทานไดเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก สินคาเครื่องใชตางๆรวมไปถึง
สินคาพ้ืนเมืองของชาวเวียดนาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําคณะลองเรือมังกรท่ีแมน้ําหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูสองฟากฝ่ัง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราช
นิพนธท่ีเป็นมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเป็นการแสดงท่ีงดงามและเป็นสิ่งท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเว
ไมควรพลาด

พักท่ี Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Ho-tel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานดานัง
เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูแหนมเนืองตนตําหรับ

เว

อุโมงคหายเวิน

รานผลิตภัณฑจากไผ

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

ตลาดดองบา

 บาย

เมืองเวตั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษัตริยในราชวงศเหวียน ซ่ึงไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมี
แหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล้ําคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

เป็นอุโมงคลอดเขาหายเวินท่ีมีความย่ิงใหญอลังการ ท่ีถือเป็นงานกอสรางแหงภาคความ
ภูมิใจของชาวเวียดนาม อุโมงคน้ีมีระยะทางจากอีกฝ่ังไปอีกฝ่ังถึง 6,280 เมตร

ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมน้ําหอม เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหล่ียม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซ่ึงสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คําวาเทียนมู แปลวา เทพธิดา
ดังนั้นนักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้ง
อยูฝ่ังซายของริมแมน้ําหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง วัด
แหงน้ีนับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเดนท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือเจดียทรง
เกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา

เป็นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ท่ีอยูติดกับเมื่อน้ําเหือง หรือแมน้ําหอม เป็นแหลง
ชุมนุมคนไทยในเมืองเวท่ีไมไดนัด หมายกันมากอน ของท่ีน่ีสามารถตอรองได และ
จําเป็นตองตอดวย เพราะราคาบางอยางก็สูง



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังเว - กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Muongthanh Hotel or Century Ho-tel หรือเทียบเทา

ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม ซ่ึงเป็นแมน้ําท่ีมีแหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไป
ดวยดอกไมปาท่ีสงกล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ํา
ใหเห็นอยูเป็นระยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเขาชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแหงสุดทายของเวียดนาม ท่ีองคการยูเนสโกประกาศใหเป็นแหลงมรดกโลก
เป็นท่ีประทับ มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามใหญโต อลังการเป็นอยางย่ิง นําทานชมท้ัง 3 สวนของพระราชวังอันไดแก กําแพงรอบ
นอกปองกันตัวพระราชวังท่ีเรียกวา “กิงถั่น” ท่ีทําการของพระองคกับเสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงท่ีเรียกวานครจักพรรคด
“ไถหวา”และสวนท่ีสําคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เป็นท่ีประทับของพระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับ
ใชเป็นขันที ท่ีเรียกกันวา ”ตื๋อกั๋มถั่น”

จากนั้นนําทานแวะชื่อของฝากของท่ีระลึกเมืองเว เชน ขนมพ้ืนเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายาดองฮองเต เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสูภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงน้ีประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม นําทานสู
จุดไฮไลต

น่ังกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ท่ีไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเป็นกระเชาท่ียาวท่ีสุดในโลก ใน
ประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเป็นสถานตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง ถูกคน
พบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟนานาชาติ)

พักท่ี Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล
หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองท่ีพัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเด่ียวเทานั้น

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 2,000 บาท เฉพาะหองพักบนบานาฮิลล 1 คืน

หรือสามารถอัพเกรดหอง Family พักได 3-4 ทาน เพ่ิมทานละ 300 บาท

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สะพานสีทอง - ฮอยอัน - หมูบานแกะ
สลักหินออน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง) - เท่ียวชมเมืองโบ
ราณฮอยอัน - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู - ดานัง

หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองท่ีพัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเด่ียวเทานั้น

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 2,000 บาท เฉพาะหองพักบนบานาฮิลล 1 คืน

หรือสามารถอัพเกรดหอง Family พักได 3-4 ทาน เพ่ิมทานละ 300 บาท

พระราชวังเว
เป็นพระราชวังเพียงแหงเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็นท่ีประทับของกษัตริยในรา
ชวงคเหงียนท้ัง 13 พระองค ในชวงระหวาง ค.ศ. 1802 – 1935 โดยมีกษัตริยองคแรก
ชื่อกษัตริยยาลอง พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี ค.ศ 1832
รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัตริยองคสุดทายท่ีประทับคือกษัตริยเบาได ซ่ึง
เป็นกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

 บาย

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค (Ba Na Hills Fantasy Park)
สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเป็นเหมือนเมืองแหงเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอกบนยอด
เขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่อง
เลนตางๆ รวมท้ังรานคาและรานอาหารครบครัน

จากนั้นนําทานชมสะพาน สีทอง หรือ สะพานมือ สถานท่ีทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็นเอกลักษณอยางสวยงามบนเขา
บานาฮิลล

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสูเมืองฮอยอัน

นําทานแวะชมหมูบานแกะสลักหินออน ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินออน หินหยก

จากนั้นนําทานน่ังเรือกระดง เอกลักษณอยางหน่ึงของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาทานน่ังเรือกระดง
สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม

จากนั้นนําทานเท่ียวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซ่ึงเป็นเมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซ่ึงมนต
เสนหอยูท่ีบานโบราณซ่ึงอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไม
ซ้ําแบบท้ังในดานศิลปะและการแกะสลัก

ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหวพระท่ีวัดกวางตุง ท่ีชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกว๋ียนท่ีนับถือ
กวนอู ใหความเคารพนับถือกอนออกเรือคาขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามกกลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี

นําชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร วัดกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพานญ่ีป ุน สะพานเกาไหลเวียน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของ
เมืองฮอยอัน ซ่ึงเชื่อวาถูกสรางเพ่ือเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ปี
ซ่ึงสรางในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษท่ี 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ

ตอดวยการ ชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคมไฟซ่ึงเป็นสัญลักษณ เมืองฮอยอัน
เสื้อปัก กระเปาปัก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม)

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร)

พักท่ี Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบ
เทา

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

สะพานสีทอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกบนบานาฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอ่ืนๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปป้ิงซ้ือ
ของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

เป็นสะพานท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งท่ีสะดุด
ตานักทองเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็นอุงมือหินขนาดยักษ ท่ีแบกรับสะพานสีทองน้ีเอาไว ท่ี
น่ีเหมาะมากท่ีจะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศนอันกวางใหญท่ีไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮอยอัน บาย

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็นมรดกโลก



วันท่ี 4 สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปนปลามังกร - วัดหลินอ้ึง (วัดลิ
นหอ๋ึง) - ตลาดฮาน - Royal City Vincom Mega Mall - ทา
อากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมูบานแกะสลักหินออน

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน

ดานัง

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได

หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Village หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีต
ชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

ดวยเสนหท่ีถูกอนุรักษไว บานในแถบน้ีจะมีอาคารสีเหลืองสดใสโดดเดนเป็นเอกลักษณ
รวมถึงมีไฮไลตคือโคมไฟหลายรอยดวง ซ่ึงเมื่อตกค่ําโคมไฟจะสวางไสวไปท่ัวเขตเมืองเกา
นับเป็นภาพท่ีสวยงามมาก และอีกสิ่งหน่ึงท่ีนาสนใจคือวิถีชีวิตท่ีเรียบงายของชาวฮอยอัน
ท่ียังคงรักษาขนมธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีเกาๆ ของบรรพบุรุษท่ีผสมผสานความเป็น
จีน ญ่ีป ุน กับเวียดนามเอาไวไดอยางลงตัว

พิพิธภัณฑแหงน้ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเจดีย Quan Am ของเมืองฮอยอัน ภายในจัดแสดง
ตัวอยางสิ่งประดิษฐยุคกอนจาม ภาพถายประวัติศาสตร เครื่องประดับเซรามิค และอ่ืนๆ ท่ี
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองฮอยอันแหงน้ี

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูกุงมังกร

 Sea garden Hotel or Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ท่ีเมืองดานังไดรับอิสรภาพและเป็นสถานท่ี
ท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเมืองดานัง ตองแวะชมความสวยงาม

และชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเป็นสัตวในตํานานท่ีพนน้ําจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปรเป็น
อนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของดานัง ซ่ึงคารฟดรากอนน้ีมีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับ
ตน เพ่ือท่ีเมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเป็นมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ

นําทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็นวัดสรางใหมใหญท่ีสุดของเมืองดานัง เป็นสถานท่ี
ศักดิส์ิทธิท่ี์รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุท้ังหาและจิตใจของผูคนอยูในท่ีน้ี ภายในวิหารใหญของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหวบูชา
และขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถมองวิว เมืองดานังไดสวยงามมาก

บาย

รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามท่ีไดรับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิช
เวียดนาม" (บริการบนรถ)

นําทานสูตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก
รองเทา กระเปา สินคาพ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปัก กระเปาปัก ตะเกียบไมแกะสลัก
ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบาน

และนําทานเดินทางสูหาง Vincom Center เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีทันสมัยและมีขนาดใหญ ใหทานไดเลือกซ้ือสินคา และเดิน
เลนพักผอนตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ถึงเวลาอันเหมาะสมนําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

18.10 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ963 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สะพานมังกรเวียดนาม

รูปปนปลามังกร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองดานัง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝ่ัง
ของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง สะพานมังกรแหงน้ีถือเป็นแลนมารคสําคัญท่ีหน่ึงของ
เมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆ สิงคโปร

รูปป้ันปลามังกร มีน้ําหนักเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็นอัญมณีท่ีมีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเท่ียวชมสถานท่ีทองเท่ียว
สํารวจ และถายรูปท่ีระลึก



 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
วัดหลินอ๋ึง มีเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม ท่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ี
สวยงามชองเมืองดานัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร ขนมปังเวียดนามบั๋นหมี่

ตลาดฮาน

หางสรรพสินคา Vincom

ทาอากาศยานดานัง

 บาย

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

เป็นศูนยชอปป้ิงท่ีตั้งอยูท่ีถนน 910A Ngo Quyen ในเมืองดานังทางฝ่ังตะวันออกของ
แมน้ําฮาน ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมความบันเทิงท่ีใหญท่ีสุดและเป็นศูนยธุรกิจท่ีไดรับการพัฒนา
ในโครงการ “Da Nang and Central World Trade Center” ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี
40,000 ตารางเมตร ภายในจะพบกับรานคาชอปป้ิง รานแฟชั่น รานของแบรนดเนมตางๆ
มากมาย

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ

ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว เชน คา

อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)

คาทําหนังสือเดินทาง 

คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 200 ตอทาน / 800 บาทตอทิป

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

วีซา
พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี  3,000 บาท

่



ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให)ตั้งแตวัน
ท่ี 1 ก.ค. 62 เป็นตนไป ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ทานละ 800 บาท/ทริป/ทาน

สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

หมายเหตุ : หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองสําหรับพัก 3 ทาน (พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 2,000 บาท เฉพาะหองพักบนบานาฮิลล 1
คืน) หรือสามารถอัพเกรดหอง Family พักได 3-4 ทาน เพ่ิมทานละ 300บาท

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลท้ังหมดกอนการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและบริษัทฯ

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน

ทาง)


