#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 วัดลินหอึ๋ง ตลาดฮาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาด
ดองบา - ลองเรือมังกรแมนํ้า หอม

พระราชวังเว - รา นผลิตภัณฑจ ากไผ - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนดอกไมบา
นาฮิลล - สะพานสีทอง









โรงแรม



Thanh
Lich
Hotel
หรือเทียบ
เทา



Mercure
Bana
Hills
French
Village
หรือเทียบ
เทา

3

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - หมูบา นแกะสลักหินออน - ฮอยอัน - วัดฟ ุกเกี๋ยน (สมาคมฟ ุก
เกี๋ยน) - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - หมูบา นกัม
๊ ทาน (นั่งเรือกระดง) - ดานัง - สะพาน
มังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก







Kay
Danang
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทา อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - วัดเจดีย
เทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม
เชา
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ) เจาหน าที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัต รขึ้นเครื่อง
10.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานั ง โดยเที่ยวบินที่ VZ960 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร
นี้ ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได
บาย
12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานั ง ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย
บริการทานดวยขนมปั งฝรั่งเศสแสนอรอยบนรถระหวางการเดินทาง
จากนั ้นนํ าทุกทานเดินทางสู เมืองเว อดีต เคยเป็ นเมืองหลวงเกาในสมัย ราชวงศเหงียนชวงปี พ.ศ. 2345-2488 มีช่ อ
ื เสียง
จากโบราณสถานที่มีอยูทั่วเมืองและดวยความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามทรงคุณคาและวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับ
ของตนเอง เว จึงไดรับประกาศขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536จากองคการยูเนสโก
นํ าทานเขาสู วัดเจดียเทียนมู เป็ นวัดที่ต ั้งอยูฝั่งซายของริมแมนํ้าหอมสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุด
เดนที่สุดของวัดแหงนี้ คือ เจดียทรงเกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็ นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา
นํ าทาน ชอปปิ้ งตลาดตองบา ตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ที่อยูต ิดกับ แมนํ้าหอม ภายในมีสินคามากมาย เชน เสื้อผา
กระเป าเดินทาง ของฝากที่ใชในครัวเรือนอาหารแหง ของที่ระลึกมากมาย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
หลังอาหารนํ าทาน ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากหน ุมสาวชาวเวียดนามที่จะมีขับกลอมเสียง
ดนตรีพื้นเมือง และเตนรําใหทานไดรวมสนุก ชมวิวทิวทัศน ที่สวยงามทั้งสองขางทาง
พักที่ Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา



เชา

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู ขนมปั งฝรั่งเศส

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

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

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



คํ่า

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เที่ยวบินที่ VZ960 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได
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

วันที่ 2


กิจกรรม

พระราชวังเว - รานผลิตภัณฑจากไผ - กระเชาบานาฮิลล ยอดเขาบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล - สะพานสีทอง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั ้น นํ าทานเขาชม พระราชวังแหงราชวงศเหงียน เป็ นราชวงศสุดทายของเวียดนามที่ปกครองเวียดนามมา 143 ปี สราง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2348ตั้งอยูใจกลางเมือง อดีต เคยเป็ นที่ประทับของพระมหากษัต ริยราชวงศเหวียน13 พระองคและเป็ นมรดก
ตกทอดอันยิ่งใหญและงดงาม
นํ าทานชมผลิต ภัณฑสินคาผลิต จากเหยื่อไผ ของขึ้นชื่อของเวียดนาม อาทิเชน ยาสีฟัน ยายอมผม ผาเช็ดผมและยังมีสินคา
อื่นๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อเป็ นของฝากไดต ามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ราคาร เมนูอาหารทะเลซีฟูด
นํ าทานเดินทางสู บานาฮิลล ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที บานาฮิลลเป็ นที่ต ากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคน
พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆเพื่อใชเป็ นสถานที่พักผอนในระหวางการรบ
นํ าทานขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดในโลกไดรับการบันทึกสถิต ิโลกโดยกินเนสส เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร
นํ าทานแวะชม สวนดอกไม สวนสวยสไตลฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม ตนไม และยังมี โรงเก็บไวน ใหทานไดเดินชม และเก็บ
ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
จากนั ้นนํ าทานขึ้นสูยอดเขาพบกับจุดชมวิวแหงใหม สะพานทอง หรือ Golden Bridge มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็ น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา โดยมี อุงมือหินขนาดยักษ ที่แบกรับสะพานสีเหลือง
ทองนี้ เอาไว สรางความแตกตางจากสะพานอื่นทั่วไปไดดีเยี่ยม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร เมนูบุฟเฟ ต นานาชาติ ณ ภัต ราคารบนบานาฮิลล
พักที่ Mercure Bana Hills French Village หรือเทียบเทา



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

รานผลิตภัณฑจากไผ
ใหชมและเลือกซื้อผลิต ภัณฑต างๆ ที่ผลิต จากไผ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทะเลซีฟูด

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

สวนดอกไมบานาฮิลล
เป็ นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสที่ต ั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกทั้งยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงนี้ มีสีสันสวยสดงดงามมาก

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต นานาชาติ
 Mercure Bana Hills French Village หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3

หมายเหตุ : หองพักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเขาพักตามความ
เหมาะสมของหองพักในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโ์ ดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - หมูบานแกะสลักหินออน - ฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - หมูบานกั๊มทาน
(นั่งเรือกระดง) - ดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหง
ความรัก


กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานขึ้นสูยอดเขาพบกับสวนสนุกขนาดใหญ บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค เป็ นสวนสนุกทั้งในรม และ กลางแจงขนาดใหญ
โดยสรางใหเป็ นเหมือนเทพนิ ยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เชน ถํ้าไดโนเสาร ภาพยนตรใน
ระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเลนตางๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ ยังมีโซนอาหารอยางครบครันอีกดวย (รวมคา
เครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้ง ที่ไมรวมใหในรายการ)
สมควรแกเวลานํ าทุกทานเดินทางลงจากเขากลับดานั ง
บาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัต ราคาร เมนูอาหารทะเลซีฟูด
นํ าทานเขาชมหมูบานหินออน ชมผลิต ภัณฑของขึ้นชื่อของเมืองดานั ง ที่ผลิต จากหินออนมากมาย
นํ าทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เป็ นเมืองขนาดเล็กตั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าทูโบนถูกแบงออกเป็ นสองฝั่ งโดยมีคลองคั่นกลาง และ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เนื่ องจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปั ต ยกรรมของชาติต ะวันตกกับทองถิ่นเวียดนามได
อยางมีเอกลักษณและลงตัว
นํ าทานชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ และเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ไวสําหรับพบปะของคนหลายรุนที่อพยพ
มาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซเดียวกัน และไวเป็ นที่ระลึกถึงถิ่นกําเนิ ด ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนํ าธูปที่ขด
เป็ นกนหอย มาจุดทิ้งไว เพื่อเป็ นสิริมงคลแกทาน
จากนั ้นนํ าทานสู สะพานญี่ปุน สัญลักษณอยางหนึ่ งของเมืองฮอยอันไดรับการกอสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปี ที่
แลว สะพานนี้ สวยทั้งกลางวันกลางคืน และเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่ทุกทานตองมาถายภาพเป็ นที่ระลึก
ชม ศาลกวนอู ซึ่งอยูบนสะพานญี่ปุนเป็ นเทพสัญลักษณแหงความซื่อสัต ย ความกัต ตัญูรูคุณ ความจงรักภักดี จากนั ้นให
ทาน ชอปปิ้ งสินคาพื้นเมืองฮอยอัน สวนมากเป็ นของที่ชาวบานนํ าออกมาขาย ซื้อเป็ นของใช ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
จากนั ้นนํ าทานเขาสู หมูบานกัม
๊ ทาน หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน อยูต ิดแมนํ้า และมีสวนมะพราวขนาบขางสองฝั่ ง ให
ทานสนุกสนานกับกิจกรรม ลองเรือกระดง
นํ าทานเดินทางสู เมืองดานั ง เมืองทาสําคัญของ เวียดนามกลาง อยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต เป็ นเมืองใหญอันดับที่ 4 ของ
เวียดนาม ซึ่งปั จจุบันไดรับการพัฒนาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน ศูนยการคา รานอาหาร ที่พัก แตก็ยังมี
มนตเสน หของตึกเกาสีเหลืองบวกกับวิถ ีชีวิต ที่เรียบงายของผูคนในเมืองเล็กๆ ริมนํ้ าแสนสงบ
นํ าทานชม สะพานมังกรดานั ง คือสะพานขามแมนํ้าฮันเป็ นสัญลักษณของการฟื้ นคืนประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝั่ งของแมนํ้าฮันสรางตามสัต วมงคลของชาวจีน ซึ่งจะเปลงแสงและรัศมีแหงความสุข
พรอมกับพนไฟและนํ้ า ในทุกคืนของวันศุกรและเสารต อนเวลาสามทุม
แลวนํ าทานถายรูปที่ สะพานแหงความรัก พบกับบบรรยากาศยามคํ่าคิน ที่ประดับไฟอยางสวยงาม
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร เมนู กุงมังกรซอสหัวหอมและขิง พรอมไวน แดงดาลัด
พักที่ Kay Danang Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารทะเลซีฟูด

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

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

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)
เป็ นวัดของสมาคมชาวจีนอพยพที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ นศูนยรวม
ของชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงปี พ.ศ 2388-2428 โดยพื้นที่สมาคมใชสําหรับเป็ นที่
พบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากมณฑลฟุกเกี๋ยนที่มีพื้นเพและแซเดียวกัน มีจุดเดน
อยูที่งานไมแกะสลักลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอยมาจุดทิ้งไวเพื่อเป็ นสิริมงคล

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม
เป็ นสะพานเกาแกที่เชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญี่ปุน ที่มาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพื่อใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซึ่งบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยมจัต ุรัสซึ่ง
เป็ นศาลเกาแกอยูคูเมืองนี้ มานาน

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

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

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

สะพานแหงความรัก
สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมนํ้าฮัน นี่ เป็ นสถานที่นัดพบที่โรแมนติคมากสําหรับคูรักที่รักกันและ
ราวกับจะพิสูจน ความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากที่ปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็ นสถานที่ที่เหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู กุงมังกรซอสหัวหอมและขิง พรอมไวน แดงดาลัด
 Kay Danang Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

วัดหลินอึ้ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
แวะสักการะ เจาแมกวนอิมวัดลินหอึ๋ง อยูบนเกาะเซินจรา ทางเหนื อของเมืองดานั ง เป็ นวัดใหญที่สุดของที่นี่ รูปปั้ นปูนขาว
ของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา หันหน าออกสูทะเลเพื่อเป็ นการปกป องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิส
์ ิทธิ ์
มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทํามาคาขาย แคลวคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหวเพื่อความเป็ นศิริมงคล
นํ าทาน ชอปปิ้ งตลาดฮาน เป็ นแหลงรวบรวมสินคามากมาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหลา บุหรี่ มีให
เลือกสรรครบทุกสิ่ง
สมควรแกเวลานํ าทุกทานเดินทางสู สนามบินดานั ง
บาย
บริการทานดวยขาวเหนี ยวหมูยอ(กลอง)รสชาติเวียดนามแทๆ ณ สนามบิน
13.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VJ961 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวรนี้ยังไม
รวมอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได
14.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา โดยสวัสดิภาพ
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



เชา

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู ขาวเหนี ยวหมูยอ(กลอง)รสชาติเวียดนามแทๆ

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

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



หมายเหตุ

สายการบิน VIET JET ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเป็ นระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถรีเควสที่นั่งกอนได
เที่ยวบินที่ VJ961 สายการบิน VIETJET AIR ไมรวมอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
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
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไมถ ึง 30 คนขึ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็ นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่
อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน ของคณะผูเดินทางเป็ นหลัก
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประทวง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล ปั ญหาจราจร อุบัต ิเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเนื่ องมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัต ิเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเนื่ องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ
เป็ นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิใ์ นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ต ามที่ระบุในรายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว เนื่ องจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ต าม
กรณีที่ทานใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่
นั่ งตามเงื่อนไข
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 30 วัน กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน
คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหน าทัวร ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมในการทําหนั งสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเป านํ้ าหนั กเกินกวาที่สายการบินกําหนด
คาธรรมเนี ยมวีซา
คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็ นตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหน าทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)

วีซา
หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง
ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
ราคาทัวรนี้ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป หัวหน าทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละ
ทาน
หองพักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเขาพักตามความเหมาะสมของหอง
พักในแตละวัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโ์ ดยไมต องแจงใหทราบลวงหน า

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปี ใหม สงกรานต เป็ นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ต าม
เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เนื่ องจากเป็ นนโยบายของสายการบิน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

