
#14935 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวบานาฮิลล นั่งเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน บิน VZ
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน วัดเทียนมู ตลาดดองบา ลองเรือแมนํ้า
หอม พระราชวังไดโนย กระเชาบานาฮิลล สวนสนุก The Fantasy Park สะพาน
โกลเดนบริดจ วัดหลินอ๋ึง หมูบานแกะสลักหินออน สะพานญี่ปุน เมืองโบราณฮอ
ยอัน สะพานมังกร ตลาดฮาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัด
เทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม   

Modial
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 พระราชวังเว - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สวนดอกไมบานาฮิลล - สะพานสีทอง - ยอดเขา
บานาฮิลล   

Mercure
Danang
French
Village
Bana Hills
หรือเทียบเทา

3 ยอดเขาบานาฮิลล - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - หมูบานแกะสลักหินออน -
ฮอยอัน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม - บานเลขที่
101 - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

  
Lavender
Home Hotel
หรือเทียบเทา

4 สะพานมังกรเวียดนาม - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ม.ค. 66 - 4 ม.ค. 66 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,000

2 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿9,205

10 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿3,500

21 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66 ฿22,999 ฿22,999 ฿22,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง - เว -
วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกร
แมน้ําหอม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร Q สายการบิน เวียดเจ็ท
แอร (VZ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ

10.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ960

บาย

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลา
ทองถิ่นประเทศไทย)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู เมืองเว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเกาของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองดวยกษัตริย
(เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยในราชวงศเหงียนทุกพระองค ตั้งแตองคท่ี 1 ถึงองคท่ี
13 จะประทับอยูท่ีพระราชวังแหงน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจึงมีชื่อวาเป็นเมืองของกษัตริย และเป็นท่ีมาของตนแบบทาง
วัฒนธรรมของเวียดนาม

นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8
เหล่ียมแบบจีน สูงลดหล่ันกันลงมาท้ังหมด 7 ชั้น โดยแตละชั้นแทนชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญชื่อดังของเมืองเว รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุก
ชนิด เชน เสื้อผา กระเปาเดินทาง ของใช ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของท่ีระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือกซ้ือ
สินคาตามอัธยาศัย

นําทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระท่ีน่ังในอดีต ไปตามแมน้ําเฮืยงยางหรือแมน้ําหอม ใหทานไปชม
วิวทิวทัศนของสองฝ่ังแมน้ําท่ีเต็มไปดวยบานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนท่ียังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถีชีวิตของ
ชาวพ้ืนเมืองสองฝ่ังแมน้ําท่ีขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Modial Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



ทาอากาศยานดานัง

ดานัง

เว

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

ตลาดดองบา

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม

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

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 2 พระราชวังเว - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สวนดอกไมบานาฮิลล
- สะพานสีทอง - ยอดเขาบานาฮิลล

 Modial Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผูออกแบบ
และควบคุมการกอสราง ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามท่ีย่ิงใหญของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการ
กอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังท้ังหมดไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสงจากทางเรือ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD)

นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดิน
ทาง 40-50 นาที

นําทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณท่ีเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวนสนุก The
Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ีใชระบบ
หยอดเรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบ นอกจากน้ียังมีรานชอปป้ิงใหทานไดเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย

หลังจากนั้นเดินเท่ียวชมโซน สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุ
ถูกจัดเป็นสัดสวนอยางสวยงาม ท่ีมีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลตามอัธยาศัย

จากนั้นอิสระใหทานเดินชม สะพานโกลเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอยฟาในอุงมือยักษ ซ่ึงเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีพ่ึงเปิดใหนักทองเท่ียวไดเท่ียวชมไดไมนานมาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โคงไป
ตามแนวเขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดาย
สีทองท่ีทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (INTER BUFFET)

พักท่ี Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเทา
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ทานบนบานาฮิลล ใชหองแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพ่ิมทานละ 300 บาท

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู SEAFOOD

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 กระเชาบานาฮิลล - วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ตลาดฮาน -
หมูบานแกะสลักหินออน - ฮอยอัน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระ
ดง) - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - บานเลขท่ี 101 - เท่ียว
ชมเมืองโบราณฮอยอัน

ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ีใชระบบหยอดเรียญ

กรณีพัก 3 ทานบนบานาฮิลล ใชหองแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพ่ิมทานละ 300 บาท

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

สวนดอกไมบานาฮิลล

สะพานสีทอง

ยอดเขาบานาฮิลล

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

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลานําทาน น่ังกระเชาลงจากบานาฮิลล

้ ้ ้



จากนั้นออกเดินทางสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหางจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764
กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับ
จังหวัดกวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง (Linh Ung Temple) นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดด
เดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา

ตอมา นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาด
มีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึกใหเลือกซ้ือ

แวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทานจะไดพบกับงาน
เกะสลักท่ีลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลปภายในตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอน
กลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงในเวียดนาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ใหลูกคาสนุกสนานไปกับกิจกรรม น่ังเรือกระดง (Cam Thanh Water Coconut Village) ท่ีหมูบานกัม๊ทาน ซ่ึงหมู
บานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของ
คนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิง
จะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

นําทานเดินทางสู สะพานญ่ีป ุน ท่ีสรางโดยชาวญ่ีป ุน เป็นรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน
ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส ซ่ึงสรางเชื่อมเขตชาวญ่ีป ุน กับชาวจีน ชม จ่ัวฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลท่ีสรางขึ้น
เมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผูคนท่ีอพยพมาจากฟุกเกี้ยนท่ีมีแซเดียวกัน

นําทานเดินทางสู บานเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก ดานหลังเป็น
ท่ีเก็บสินคา ภายในเป็นท่ีอยูอาศัย มีลานเปิดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนท่ีพักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคา
ทรงกระดองปู

จากนั้นอิสระใหทานเดินชม เมืองโบราณฮอยอัน ซ้ือของท่ีระลึก รานคาขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ย่ิงเดินชม
เมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญ่ีป ุน ซ่ึงไดรับการ
อนุรักษไวเป็นอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาท้ังบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล
และรานคาตางๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนู SEAFOOD LOBTSER)

พักท่ี Lavender Home Hotel หรือเทียบเทา

ยอดเขาบานาฮิลล
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)

ตลาดฮาน

หมูบานแกะสลักหินออน

ฮอยอัน

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

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

 บาย

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

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



วันท่ี 4 สะพานมังกรเวียดนาม - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

บานเลขที่ 101

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

เป็นบานท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางโดยไม 2 ชั้นดวยความ
ประณีต ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก ดานหลังเป็นท่ีเก็บสินคา ภายในเป็นท่ีอยูอาศัย มี
ลาดเปิดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนท่ีพักอาศัยหลายสวน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู SEAFOOD LOBTSER

 Lavender Home Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานผานชม สะพานมังกร ถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นแหลงทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณของการฟ้ืนฟู
ประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 6 ชองจราจร โดยไดเปิดใชงาน
ตั้งแตปี 2013 ดวยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปี
มาแลว

นําทานเดินเท่ียวชอปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาท่ีโดเดนคือ
งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปัก กระเปาปัก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) รวมถึงสินคาพ้ืนเมือง อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินดานัง เพ่ือนําทานเดินทางกลับประเทศไทย

บาย

รับประทานอาหารกลางวันบนรถบัส (บั๋นหมี่หรือขนมปังเวียดนาม)

13.15 น. เดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ961

14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

สะพานมังกรเวียดนาม
 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



 หมายเหตุ 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

ตลาดฮาน

ทาอากาศยานดานัง

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู บั๋นหมี่หรือขนมปังเวียดนาม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ทาน
 

วีซา
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดวย

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน
ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา
 

หมายเหตุ

่ ่



ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท / ทาน / ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมือง
ไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

กรณีพัก 3 ทานบนบานาฮิลล ใชหองแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) คิดเพ่ิมทานละ 300 บาท

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีท่ีไมสามารถเดิน
ทางได

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


