
#14013 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ยอดเขาบานาฮิลล ลองเรือกระดง บิน VZ
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน วัดเจดียเทียนมู ชอปปงตลาดตองบา
ลองเรือมังกร พระราชวังแหงราชวงศเหงียน นั่งกระเชาชมวิวเขาบานาฮิลล ชม
หองเก็บไวน สวนดอกไม สะพานทองโกลเดนบริดจ สวนสนุกบานาฮิลล สะพาน
ญี่ปุน วัดลินหอ๋ึง ตลาดฮาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาด
ดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม   

Thanh
Lich
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนดอกไมบา
นาฮิลล - สะพานสีทอง   

Mercure
Bana
Hills
French
Village
หรือเทียบ
เทา

3 สวนสนุกแฟนตาซีพารค - หมูบานแกะสลักหินออน - ฮอยอัน - วัดฟ ุกเก๋ียน (สมาคมฟ ุก
เก๋ียน) - สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - ดานัง - สะพาน
มังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก

  

Kay
Danang
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64 ฿11,900 ฿11,900 ฿11,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - วัดเจดีย
เทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) เจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

10.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเท่ียวบินท่ี VZ960 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร
น้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

บาย

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย

บริการทานดวยขนมปังฝรั่งเศสแสนอรอยบนรถระหวางการเดินทาง

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองเว อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเกาในสมัย ราชวงศเหงียนชวงปี พ.ศ. 2345-2488 มีชื่อเสียง
จากโบราณสถานท่ีมีอยูท่ัวเมืองและดวยความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามทรงคุณคาและวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับ
ของตนเอง เว จึงไดรับประกาศขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536จากองคการยูเนสโก

นําทานเขาสู วัดเจดียเทียนมู เป็นวัดท่ีตั้งอยูฝ่ังซายของริมแมน้ําหอมสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุด
เดนท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือ เจดียทรงเกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา

นําทาน ชอปป้ิงตลาดตองบา ตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ท่ีอยูติดกับ แมน้ําหอม ภายในมีสินคามากมาย เชน เสื้อผา
กระเปาเดินทาง ของฝากท่ีใชในครัวเรือนอาหารแหง ของท่ีระลึกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนําทาน ลองเรือมังกรแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองจากหน ุมสาวชาวเวียดนามท่ีจะมีขับกลอมเสียง
ดนตรีพ้ืนเมือง และเตนรําใหทานไดรวมสนุก ชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามท้ังสองขางทาง

พักท่ี Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู ขนมปังฝรั่งเศส

 บาย



 หมายเหตุ เท่ียวบินท่ี VZ960 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

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

่ ่ ่

ทาอากาศยานดานัง

เว

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

ตลาดดองบา

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

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

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

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา

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



วันท่ี 2 พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - กระเชาบานาฮิลล -
ยอดเขาบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล - สะพานสีทอง

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากนั้น นําทานเขาชม พระราชวังแหงราชวงศเหงียน เป็นราชวงศสุดทายของเวียดนามท่ีปกครองเวียดนามมา 143 ปี สราง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2348ตั้งอยูใจกลางเมือง อดีตเคยเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองคและเป็นมรดก
ตกทอดอันย่ิงใหญและงดงาม

นําทานชมผลิตภัณฑสินคาผลิตจากเหย่ือไผ ของขึ้นชื่อของเวียดนาม อาทิเชน ยาสีฟัน ยายอมผม ผาเช็ดผมและยังมีสินคา
อ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากไดตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตราคาร เมนูอาหารทะเลซีฟ ูด

นําทานเดินทางสู บานาฮิลล ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที บานาฮิลลเป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดคน
พบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางท่ีพักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆเพ่ือใชเป็นสถานท่ีพักผอนในระหวางการรบ

นําทานขึ้นกระเชาท่ียาวท่ีสุดในโลกไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร

นําทานแวะชม สวนดอกไม สวนสวยสไตลฝรั่งเศส ท่ีมีท้ังดอกไม ตนไม และยังมี โรงเก็บไวน ใหทานไดเดินชม และเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานขึ้นสูยอดเขาพบกับจุดชมวิวแหงใหม สะพานทอง หรือ Golden Bridge มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา โดยมี อุงมือหินขนาดยักษ ท่ีแบกรับสะพานสีเหลือง
ทองน้ีเอาไว สรางความแตกตางจากสะพานอ่ืนท่ัวไปไดดีเย่ียม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตราคารบนบานาฮิลล

พักท่ี Mercure Bana Hills French Village หรือเทียบเทา

พระราชวังเว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3

หมายเหตุ : หองพักท่ี MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปล่ียนแปลงวันเขาพักตามความ
เหมาะสมของหองพักในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโ์ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

รานผลิตภัณฑจากไผ
ใหชมและเลือกซ้ือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีผลิตจากไผ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทะเลซีฟ ูด

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

สวนดอกไมบานาฮิลล

สะพานสีทอง

 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

เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสท่ีตั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกท้ังยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure Bana Hills French Village หรือเทียบเทา



สวนสนุกแฟนตาซีพารค - หมูบานแกะสลักหินออน - ฮอยอัน -
วัดฟุกเก๋ียน - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - หมูบานก๊ัมทาน
(น่ังเรือกระดง) - ดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหง
ความรัก

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานขึ้นสูยอดเขาพบกับสวนสนุกขนาดใหญ บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค เป็นสวนสนุกท้ังในรม และ กลางแจงขนาดใหญ
โดยสรางใหเป็นเหมือนเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยูทามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เชน ถํ้าไดโนเสาร ภาพยนตรใน
ระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเลนตางๆ ท้ังหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากน้ียังมีโซนอาหารอยางครบครันอีกดวย (รวมคา
เครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้ง ท่ีไมรวมใหในรายการ)

สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางลงจากเขากลับดานัง

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตราคาร เมนูอาหารทะเลซีฟ ูด

นําทานเขาชมหมูบานหินออน ชมผลิตภัณฑของขึ้นชื่อของเมืองดานัง ท่ีผลิตจากหินออนมากมาย

นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําทูโบนถูกแบงออกเป็นสองฝ่ังโดยมีคลองค่ันกลาง และ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เน่ืองจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับทองถิ่นเวียดนามได
อยางมีเอกลักษณและลงตัว

นําทานชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ และเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน ไวสําหรับพบปะของคนหลายรุนท่ีอพยพ
มาจากฟุกเกี๋ยนท่ีมีแซเดียวกัน และไวเป็นท่ีระลึกถึงถิ่นกําเนิด ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขด
เป็นกนหอย มาจุดท้ิงไว เพ่ือเป็นสิริมงคลแกทาน

จากนั้นนําทานสู สะพานญ่ีป ุน สัญลักษณอยางหน่ึงของเมืองฮอยอันไดรับการกอสรางโดยชุมชนชาวญ่ีป ุนเมื่อ 400 กวาปีท่ี
แลว สะพานน้ีสวยท้ังกลางวันกลางคืน และเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีทุกทานตองมาถายภาพเป็นท่ีระลึก

ชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยูบนสะพานญ่ีป ุนเป็นเทพสัญลักษณแหงความซ่ือสัตย ความกัตตัญูรูคุณ ความจงรักภักดี จากนั้นให
ทาน ชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองฮอยอัน สวนมากเป็นของท่ีชาวบานนําออกมาขาย ซ้ือเป็นของใช ของท่ีระลึก ตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเขาสู หมูบานกัม๊ทาน หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน อยูติดแมน้ํา และมีสวนมะพราวขนาบขางสองฝ่ัง ให
ทานสนุกสนานกับกิจกรรม ลองเรือกระดง

นําทานเดินทางสู เมืองดานัง เมืองทาสําคัญของ เวียดนามกลาง อยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต เป็นเมืองใหญอันดับท่ี 4 ของ
เวียดนาม ซ่ึงปัจจุบันไดรับการพัฒนาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันท้ังสนามบิน ศูนยการคา รานอาหาร ท่ีพัก แตก็ยังมี
มนตเสนหของตึกเกาสีเหลืองบวกกับวิถีชีวิตท่ีเรียบงายของผูคนในเมืองเล็กๆ ริมน้ําแสนสงบ

นําทานชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานขามแมน้ําฮันเป็นสัญลักษณของการฟ้ืนคืนประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝ่ังของแมน้ําฮันสรางตามสัตวมงคลของชาวจีน ซ่ึงจะเปลงแสงและรัศมีแหงความสุข
พรอมกับพนไฟและน้ํา ในทุกคืนของวันศุกรและเสารตอนเวลาสามทุม

แลวนําทานถายรูปท่ี สะพานแหงความรัก พบกับบบรรยากาศยามค่ําคิน ท่ีประดับไฟอยางสวยงาม

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู กุงมังกรซอสหัวหอมและขิง พรอมไวนแดงดาลัด

พักท่ี Kay Danang Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทะเลซีฟ ูด

หมูบานแกะสลักหินออน

ฮอยอัน

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

 บาย

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได

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

เป็นวัดของสมาคมชาวจีนอพยพท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเป็นศูนยรวม
ของชาวจีนท่ีอพยพเขามาในชวงปี พ.ศ 2388-2428 โดยพ้ืนท่ีสมาคมใชสําหรับเป็นท่ี
พบปะของคนหลายรุนท่ีอพยพมาจากมณฑลฟุกเกี๋ยนท่ีมีพ้ืนเพและแซเดียวกัน มีจุดเดน
อยูท่ีงานไมแกะสลักลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนําธูปท่ีขดเป็นกนหอยมาจุดท้ิงไวเพ่ือเป็นสิริมงคล

เป็นสะพานเกาแกท่ีเชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญ่ีป ุน ท่ีมาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพ่ือใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งท่ีเขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซ่ึงบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสซ่ึง
เป็นศาลเกาแกอยูคูเมืองน้ีมานาน

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



วันท่ี 4 วัดหลินอ้ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดานัง

สะพานมังกรเวียดนาม

สะพานแหงความรัก

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

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

สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมน้ําฮัน น่ีเป็นสถานท่ีนัดพบท่ีโรแมนติคมากสําหรับคูรักท่ีรักกันและ
ราวกับจะพิสูจนความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากท่ีปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู กุงมังกรซอสหัวหอมและขิง พรอมไวนแดงดาลัด

 Kay Danang Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

แวะสักการะ เจาแมกวนอิมวัดลินหอ๋ึง อยูบนเกาะเซินจรา ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาว
ของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา หันหนาออกสูทะเลเพ่ือเป็นการปกปองคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา และศักดิส์ิทธิ ์
มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทํามาคาขาย แคลวคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหวเพ่ือความเป็นศิริมงคล

นําทาน ชอปป้ิงตลาดฮาน เป็นแหลงรวบรวมสินคามากมาย อาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหลา บุหรี่ มีให
เลือกสรรครบทุกสิ่ง

สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู สนามบินดานัง

บาย

บริการทานดวยขาวเหนียวหมูยอ(กลอง)รสชาติเวียดนามแทๆ ณ สนามบิน

13.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี VJ961 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวรน้ียังไม
รวมอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

14.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา โดยสวัสดิภาพ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกท่ีน่ัง ระบบจะเป็นระบบสุมท่ีน่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังกอนได

เท่ียวบินท่ี VJ961 สายการบิน VIETJET AIR ไมรวมอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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)

ตลาดฮาน

 เชา

วัดหลินอ๋ึง มีเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม ท่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ี
สวยงามชองเมืองดานัง

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู ขาวเหนียวหมูยอ(กลอง)รสชาติเวียดนามแทๆ

ทาอากาศยานดานัง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

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

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น

การ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ี

น่ังตามเงื่อนไข

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด

คาธรรมเนียมวีซา

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)
 



วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละ
ทาน

หองพักท่ี MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปล่ียนแปลงวันเขาพักตามความเหมาะสมของหอง
พักในแตละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโ์ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


