#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
อึ๋ง ตลาดฮาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - เว - อุโมงคหายเวิน - รา น
ผลิตภัณฑจ ากไผ - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกร
แมนํ้า หอม





โรงแรม



Muongthanh
Hotel or Century
Ho-tel หรือเทียบ
เทา



Mercure Danang
French Village
Bana Hills Hotel
หรือเทียบเทา

2

พระราชวังเว - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล

3

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สะพานสีทอง - ฮอยอัน - หมูบา นแกะสลักหินออน - หมู
บา นกัม
๊ ทาน (นั่งเรือกระดง) - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - พิพิธภัณฑประวัติ
ศาสตรฮอยอัน - ดานัง







Sea garden
Hotel or Hoang
Dai Hotel หรือ
เทียบเทา

4

สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปั ้นปลามังกร - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน หา งสรรพสินคา Vincom - ทา อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-





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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - อุโมงค
หายเวิน - รานผลิตภัณฑจากไผ - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)
- ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม
เชา
06.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน เตอรสายการบิน Viet Jet
Air พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
09.00 น. ออกเดินทางสเู มืองดานั ง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ964 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
10.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานั ง หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว นํ าทานเดินทางสูเมืองดานั ง เมืองสําคัญทาง
ภาคกลางของประเทศเวียดนาม
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษอิ่มอรอย เมนูแหนมเนื องตนตําหรับ
นํ าทานเดินทางสูเมืองเว ตามถนนเรียบตามชายฝั่ งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮายวาน ซึ่งเป็ นอุโมคที่เจาะระหวางเขาฮายวาน
มีความยาว 6,280 เมตร ระหวางทางนํ าทานแวะพักผอนรานกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนาม
ชมผลิต ภัณฑที่ผลิต มาจากเยื้อไมไผ ซึ่งเป็ นนวัต กรรมใหมประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมาเผา ผานขบวนการตางๆ
เพื่อจะออกมาเป็ นดายไมไผและใชผลิต ออกมาเป็ นสินคาตางๆที่มีประโยชน ดีต อสุขภาพ
นํ าทานชม วัดเทียนมู เป็ นศูนยกลางทางพุทธนิ กายมหายานที่มีอายุเกาแกนับเป็ นหลายรอยปี วัดแหงนี้ มี เจดีย Phuoc
Duyen ทรงเกงจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่ งซายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนั กถึง 2,000 กิโลกรัม
นํ าทานชอปปิ้ งตลาดดงบา ที่มีช่ อ
ื เสียงของเมืองเว ใหทานไดเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินคาเครื่องใชต างๆรวมไปถึง
สินคาพื้นเมืองของชาวเวียดนาม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าคณะลองเรือมังกรที่แมนํ้าหอม ชมบรรยากาศและความเป็ นอยูสองฟากฝั่ ง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราช
นิ พนธที่เป็ นมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเป็ นการแสดงที่งดงามและเป็ นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว
ไมควรพลาด
พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Ho-tel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูแหนมเนื องตนตําหรับ



บาย

เว
เมืองเวต ั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝั่ งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของ
กษัต ริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัต ิ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็ นสวนหนึ่ งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็ น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนั กทองเที่ยวเพราะมี
แหลงประวัต ิศาสตร วัฒนธรรม เสน หที่ไรกาลเวลาของสถาปั ต ยกรรมที่ลํ้าคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่ งแมนํ้าหอมดวย

อุโมงคหายเวิน
เป็ นอุโมงคลอดเขาหายเวินที่มีความยิ่งใหญอลังการ ที่ถ ือเป็ นงานกอสรางแหงภาคความ
ภูมิใจของชาวเวียดนาม อุโมงคนี้มีระยะทางจากอีกฝั่ งไปอีกฝั่ งถึง 6,280 เมตร

รานผลิตภัณฑจากไผ
ใหชมและเลือกซื้อผลิต ภัณฑต างๆ ที่ผลิต จากไผ

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)
เป็ นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมนํ้าหอม เป็ นอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซึ่งสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คําวาเทียนมู แปลวา เทพธิดา
ดังนั ้นนั กทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้ง
อยูฝั่งซายของริมแมนํ้าหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง วัด
แหงนี้ นับเป็ นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน จุดเดนที่สุดของวัดแหงนี้ คือเจดียทรง
เกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็ นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา

ตลาดดองบา
เป็ นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ที่อยูต ิดกับเมื่อนํ้ าเหือง หรือแมนํ้าหอม เป็ นแหลง
ชุมนุมคนไทยในเมืองเวที่ไมไดนัด หมายกันมากอน ของที่นี่สามารถตอรองได และ
จําเป็ นตองตอดวย เพราะราคาบางอยางก็สูง



ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม

คํ่า

ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอม ซึ่งเป็ นแมนํ้าที่มีแหลงกําเนิ ดมาจากบริเวณตนนํ้ าที่อุดมไป
ดวยดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เป็ นแมนํ้าสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวนํ้ า
ใหเห็นอยูเป็ นระยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Muongthanh Hotel or Century Ho-tel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

พระราชวังเว - กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเขาชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแหงสุดทายของเวียดนาม ที่องคการยูเนสโกประกาศใหเป็ นแหลงมรดกโลก
เป็ นที่ประทับ มีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามใหญโต อลังการเป็ นอยางยิ่ง นํ าทานชมทั้ง 3 สวนของพระราชวังอันไดแก กําแพงรอบ
นอกป องกันตัวพระราชวังที่เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของพระองคกับเสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรคด
“ไถหวา”และสวนที่สําคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เป็ นที่ประทับของพระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับ
ใชเป็ นขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อกั๋มถั่น”
จากนั ้นนํ าทานแวะชื่อของฝากของที่ระลึกเมืองเว เชน ขนมพื้นเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายาดองฮองเต เป็ นตน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสูภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานั งประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงนี้ ประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม นํ าทานสู
จุดไฮไลต
นั่ งกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ที่ไดรับการบันทึกสถิต ิโลก โดย World Record วาเป็ นกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ใน
ประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีต บานาฮิลลเป็ นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกคน
พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟ นานาชาติ)
พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล
หมายเหตุ : หองบนบาน าฮิลล ไมมีหองที่พัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเดี่ยวเทานั ้น
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 2,000 บาท เฉพาะหองพักบนบานาฮิลล 1 คืน
หรือสามารถอัพเกรดหอง Family พักได 3-4 ทาน เพิ่มทานละ 300 บาท



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังเว
เป็ นพระราชวังเพียงแหงเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็ นที่ประทับของกษัต ริยในรา
ชวงคเหงียนทั้ง 13 พระองค ในชวงระหวาง ค.ศ. 1802 – 1935 โดยมีกษัต ริยองคแรก
ชื่อกษัต ริยยาลอง พระองคสรางพระราชวังนี้ เมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี ค.ศ 1832
รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัต ริยองคสุดทายที่ประทับคือกษัต ริยเบาได ซึ่ง
เป็ นกษัต ริยองคสุดทายของเวียดนาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟ ต นานาชาติ
 Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หมายเหตุ : หองบนบาน าฮิลล ไมมีหองที่พัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเดี่ยวเทานั ้น
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 2,000 บาท เฉพาะหองพักบนบานาฮิลล 1 คืน
หรือสามารถอัพเกรดหอง Family พักได 3-4 ทาน เพิ่มทานละ 300 บาท

วันที่ 3



กิจกรรม

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สะพานสีทอง - ฮอยอัน - หมูบานแกะ
สลักหินออน - หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง) - เที่ยวชมเมืองโบ
ราณฮอยอัน - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู - ดานัง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค (Ba Na Hills Fantasy Park)
สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเป็ นเหมือนเมืองแหงเทพนิ ยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอกบนยอด
เขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่อง
เลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน
จากนั ้นนํ าทานชมสะพาน สีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็ นเอกลักษณอยางสวยงามบนเขา
บาน าฮิลล
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นเดินทางสูเมืองฮอยอัน
นํ าทานแวะชมหมูบานแกะสลักหินออน ที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝี มือการแกะสลักหินออน หินหยก
จากนั ้นนํ าทานนั่ งเรือกระดง เอกลักษณอยางหนึ่ งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาทานนั่ งเรือกระดง
สัมผัสวิถ ีชีวิต ชาวเวียดนาม
จากนั ้นนํ าทานเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็ นเมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซึ่งมนต
เสน หอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ไม
ซํ้าแบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก
ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ที่ชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือ
กวนอู ใหความเคารพนั บถือกอนออกเรือคาขายเป็ นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามกกลอมรอบสถานที่แหงนี้
นํ าชมพิพิธภัณฑประวัต ิศาสตร วัดกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุน สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็ นสัญลักษณของ
เมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ปี
ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปั ต ยกรรมที่ยังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ
ตอดวยการ ชอปปิ้ งสินคาพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผาปั กมืออันวิจิต ร โคมไฟซึ่งเป็ นสัญลักษณ เมืองฮอยอัน
เสื้อปั ก กระเป าปั ก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม)
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับสูเมืองดานั ง
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร)
เทา



เชา

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

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกแฟนตาซีพารค
ที่นี่เป็ นสวนสนุกบนบาน าฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนั ง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอื่นๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปปิ้ งซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

สะพานสีทอง
เป็ นสะพานที่ต ั้งตระหงานอยูเหนื อหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็ น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุด
ตานั กทองเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็ นอุงมือหินขนาดยักษ ที่แบกรับสะพานสีทองนี้ เอาไว ที่
นี่ เหมาะมากที่จะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศน อันกวางใหญที่ไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮอยอัน
เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่ งทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีต เคยเป็ นเมืองทาที่ใหญที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต เป็ นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ ง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็ นมรดกโลก

หมูบานแกะสลักหินออน
หมูบานแกะสลักหินออน เป็ นหมูบานแหงหนึ่ งอยูในตัวเมืองดานั งที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไป
ทั่วโลกในเรื่องงานฝี มือ การแกะสลักหินออน หินหยก ที่นักทองเที่ยวสามารถเลือกชม
และซื้อกลับไปเป็ นของฝากทางบานได

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)
หมูบานกัม
๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Village หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต
ชวงสงครามที่นี่เป็ นที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานํ าที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
ดวยเสน หที่ถ ูกอนุรักษไว บานในแถบนี้ จะมีอาคารสีเหลืองสดใสโดดเดนเป็ นเอกลักษณ
รวมถึงมีไฮไลตคือโคมไฟหลายรอยดวง ซึ่งเมื่อตกคํ่าโคมไฟจะสวางไสวไปทั่วเขตเมืองเกา
นั บเป็ นภาพที่สวยงามมาก และอีกสิ่งหนึ่ งที่นาสนใจคือวิถ ีชีวิต ที่เรียบงายของชาวฮอยอัน
ที่ยังคงรักษาขนมธรรมเนี ยม ศิลปะ ประเพณีเกาๆ ของบรรพบุรุษที่ผสมผสานความเป็ น
จีน ญี่ปุน กับเวียดนามเอาไวไดอยางลงตัว

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน
พิพิธภัณฑแหงนี้ ต ั้งอยูในพื้นที่เจดีย Quan Am ของเมืองฮอยอัน ภายในจัดแสดง
ตัวอยางสิ่งประดิษฐยุคกอนจาม ภาพถายประวัต ิศาสตร เครื่องประดับเซรามิค และอื่นๆ ที่
นํ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองฮอยอันแหงนี้

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูกุงมังกร
 Sea garden Hotel or Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4

สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปนปลามังกร - วัดหลินอึ้ง (วัดลิ
นหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - Royal City Vincom Mega Mall - ทา
อากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานั งในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานั งไดรับอิสรภาพและเป็ นสถานที่
ที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานั ง ตองแวะชมความสวยงาม
และชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเป็ นสัต วในตํานานที่พนนํ้ าจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปรเป็ น
อนุสาวรียต อนรับแขกบานแขกเมืองของดานั ง ซึ่งคารฟดรากอนนี้ มีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับ
ตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเป็ นมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ
นํ าทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็ นวัดสรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานั ง เป็ นสถานที่
ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิต ใจของผูคนอยูในที่นี้ ภายในวิหารใหญของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคต างๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้ วัดแหงนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวบานมากราบไหวบูชา
และขอพรแลว ยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เป็ นอีกหนึ่ งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานั งไดสวยงามมาก
บาย
รับประทานอาหารขนมปั ง(บั๋นหมี่) ขนมปั งเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิช
เวียดนาม" (บริการบนรถ)
นํ าทานสูต ลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก
รองเทา กระเป า สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผาปั กมืออันวิจิต ร โคมไฟ ผาปั ก กระเป าปั ก ตะเกียบไมแกะสลัก
ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน
และนํ าทานเดินทางสูหาง Vincom Center เป็ นแหลงชอปปิ้ งที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ ใหทานไดเลือกซื้อสินคา และเดิน
เลนพักผอนตามอัธยาศัย
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ถึงเวลาอันเหมาะสมนํ าทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานั ง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
18.10 น. ออกเดินทางจากเมืองดานั ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ963 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สะพานมังกรเวียดนาม
สะพานมังกร เป็ นอีกหนึ่ งที่เที่ยวที่สําคัญของเมืองดานั ง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝั่ ง
ของแมนํ้าฮัน เปิ ดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานั ง สะพานมังกรแหงนี้ ถ ือเป็ นแลนมารคสําคัญที่หนึ่ งของ
เมืองดานั ง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พนนํ้ า คลายๆ สิงคโปร

รูปปนปลามังกร
รูปปั้ นปลามังกร มีนํ้าหนั กเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็ นอัญมณีที่มีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยว
สํารวจ และถายรูปที่ระลึก

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
วัดหลินอึ๋ง มีเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต ั้งดี หันหน าออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม ที่เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานั ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร ขนมปั งเวียดนามบั๋นหมี่

ตลาดฮาน
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานั ง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมนํ้า ดาน
หน าตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเป็ นรูปปั้ นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึก
ใหเลือกซื้อ

หางสรรพสินคา Vincom
เป็ นศูนยชอปปิ้ งที่ต ั้งอยูที่ถ นน 910A Ngo Quyen ในเมืองดานั งทางฝั่ งตะวันออกของ
แมนํ้าฮาน ที่นี่เป็ นศูนยรวมความบันเทิงที่ใหญที่สุดและเป็ นศูนยธุรกิจที่ไดรับการพัฒนา
ในโครงการ “Da Nang and Central World Trade Center” ที่ครอบคลุมพื้นที่
40,000 ตารางเมตร ภายในจะพบกับรานคาชอปปิ้ ง รานแฟชั่น รานของแบรนดเนมตางๆ
มากมาย

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัต โนมัต ิ
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว เชน คา
อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
คาทําหนั งสือเดินทาง
คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 200 ตอทาน / 800 บาทตอทิป
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

วีซา
พาสปอรต จะตองมีอายุมากกวา 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารกอายุต ํ่ากวา 2 ปี 3,000 บาท
่

ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน)
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให)ตั้งแตวัน
ที่ 1 ก.ค. 62 เป็ นตนไป ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน ทานละ 800 บาท/ทริป/ทาน
สวนคาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
หมายเหตุ : หองพักบนบาน าฮิลล ไมมีหองสําหรับพัก 3 ทาน (พักเดี่ยว เพิ่มทานละ 2,000 บาท เฉพาะหองพักบนบานาฮิลล 1
คืน) หรือสามารถอัพเกรดหอง Family พักได 3-4 ทาน เพิ่มทานละ 300บาท
ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ต รงกันระหวางทานและบริษัทฯ
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามความเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ทั้งนี้ จะคํานึ งถึง
ความปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนื องมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ริ่มและจบการใหบริการที่สนามบินตนทางขาไปเทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณสนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายนอกเหนื อจากโปรแกรม

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน
ทาง)

