
#15609 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน นั่ง
เรือกระดง เที่ยวบานาฮิลลเต็มวัน บิน FD
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานมังกร เมืองมรดกโลกฮอยอัน องค
เจาแมกวนอิมวัดหลินอ๋ึง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1
ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปป้ันปลา
มังกร - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - เที่ยว
ชมเมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟ ุกเก๋ียน (สมาคมฟ ุกเก๋ียน) - พิพิธภัณฑประวัติศาสตร
ฮอยอัน - สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม

  

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

2 ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สะพานสีทอง -
สวนดอกไมบานาฮิลล   

Mercure
Danang French
Village Bana
Hills Hotel หรือ
เทียบเทา

3 วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - หางสรรพสินคา Vincom - ทาอากาศยาน
ดานัง - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

30 เม.ย. 65 - 2 พ.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

2 พ.ค. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,500

9 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

16 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

23 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

30 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

6 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

13 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

19 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

20 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿4,000

6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

11 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000



18 ก.ค. 65 - 20 ก.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

26 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,000

31 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

1 ส.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

8 ส.ค. 65 - 10 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

15 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

22 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

29 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿4,000

4 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000

5 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกร
เวียดนาม - รูปปนปลามังกร - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหิน
ออน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง) - เท่ียวชมเมืองโบ
ราณฮอยอัน - สมาคมฟุกเก๋ียน (วัดฟุกเก๋ียน) - พิพิธภัณฑประ
วัติศาสตรฮอยอัน - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน Air Asia
พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

07.25 น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD636 (ใชระยะเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

09.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองดานัง เมืองสําคัญทาง
ภาคกลางของประเทศเวียดนาม

จากนั้นนําทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานัง เน่ืองในโอกาสครบรอบ 38 ปีท่ีเมืองดานังไดรับอิสรภาพ
และเป็นสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเมืองดานัง นําทานแวะชมความสวยงาม

และชม คารฟดรากอน ซ่ึงอยูใกลกับสะพานมังกร ซ่ึงคารฟดรากอนเป็นสัตวในตํานานท่ีพนน้ําจากปากคลายกับเมอรไลออน
ของสิงคโปร และเป็นอนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของดานัง คารฟดรากอนยังหมายถึงสัญลักษณของชาวเวียดนามท่ี
หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตนเพ่ือท่ีเมื่อเติบใหญเรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเป็นมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองฮอยอัน

นําทานแวะชมหมูบานแกะสลักหินออน ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินออน หินหยก จากนั้นนํา
ทานน่ังเรือกระดง ซ่ึงเป็นเอกลักษณอยางหน่ึงของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาทานน่ังเรือกระดงสัมผัสวิถี
ชีวิตชาวเวียดนาม

จากนั้นนําทานเท่ียวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซ่ึงเป็นเมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซ่ึงมนต
เสนหอยูท่ีบานโบราณซ่ึงอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไม
ซ้ําแบบท้ังในดานศิลปะและการแกะสลัก

ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหวพระท่ีวัดกวางตุง ท่ีชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกว๋ียนท่ีนับถือ
กวนอู ใหความเคารพนับถือกอนออกเรือคาขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามกกลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี

นําชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร วัดกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน

ชมสะพานญ่ีป ุน สะพานเกาไหลเวียน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเชื่อวาถูกสรางเพ่ือเชื่อมคนในชุมชนหลาก
หลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ปี ซ่ึงสรางในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลืออยู
ของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษท่ี 17

ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคม
ไฟซ่ึงเป็นสัญลักษณ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเปาปัก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม)
จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร โตะละ 1 ตัว)

พักท่ี Sea garden Hotel or Bien Vang Hotel or Nhu Minh Hotel or Hawai Hotel or Hoang Dai Hotel
หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานดานัง

สะพานมังกรเวียดนาม

รูปปนปลามังกร

 เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮอยอัน

หมูบานแกะสลักหินออน

 บาย

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

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได



 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

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

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

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

พิพิธภัณฑแหงน้ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเจดีย Quan Am ของเมืองฮอยอัน ภายในจัดแสดง
ตัวอยางสิ่งประดิษฐยุคกอนจาม ภาพถายประวัติศาสตร เครื่องประดับเซรามิค และอ่ืนๆ ท่ี
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองฮอยอันแหงน้ี

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว

 Sea garden Hotel or Bien Vang Hotel or Nhu Minh Hotel or Hawai Hotel or Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค
- สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสูภูเขาบานาฮิลล ซ่ึงหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงน้ีประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม และ
สวนสนุก

นําทานสูจุดไฮไลต น่ังกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ท่ีไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเป็นกระเชาท่ี
ยาวท่ีสุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเป็นสถานตากอากาศท่ีดีท่ีสุดใน
เวียดนามกลาง ถูกคนพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม

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

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟตนานาชาติ)

จากนั้นนําทานชมสะพานสีทอง หรือสะพานมือ ซ่ึงสถานท่ีทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็นเอกลักษณอยางสวยงามบน
เขาบานาฮิลล และใหทานอิสระชมสวนดอกไมเมืองหนาว และใหทานพักผอนตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟตนานาชาติ)

พักท่ี Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเทา
หมายเหตุ : หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองท่ีพักสําหรับ 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทานหรือพักเด่ียวเทานั้น กรณีตองการพัก

3 ทาน เพ่ิม 900 บาทตอหอง อัพเกรดเป็นหองแฟมมิล่ี และวันท่ีเขาพักบนบานาฮิลล อาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะ
สม จะแจงใหทานทราบกอนเดินทาง 3-5 วัน

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ตลาดฮาน - หางสรรพสินคา
Vincom - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานดอนเมือง

หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองท่ีพักสําหรับ 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทานหรือพักเด่ียวเทานั้น กรณีตองการพัก 3 ทาน เพ่ิม
900 บาทตอหอง อัพเกรดเป็นหองแฟมมิล่ี และวันท่ีเขาพักบนบานาฮิลล อาจมีการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม จะแจง
ใหทานทราบกอนเดินทาง 3-5 วัน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

สะพานสีทอง

สวนดอกไมบานาฮิลล

 บาย

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

เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสท่ีตั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกท้ังยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นํานําทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็นวัดสรางใหมใหญท่ีสุดของเมืองดานัง เป็นสถานท่ี
ศักดิส์ิทธิท่ี์รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุท้ังหาและจิตใจของผูคนอยูในท่ีน้ี ภายในวิหารใหญของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี

นอกจากน้ียังมีรูปป้ันเจาแมกวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35เมตร ยืน
หันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล คอยปกปองคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหินออนแกะสลักเป็น
รูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด

บาย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

่ ่ ้ ้



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

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

ถึงเวลาอันเหมาะสมนําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

18.50 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Air asia เท่ียวบินท่ี FD639 (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

20.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดฮาน

หางสรรพสินคา Vincom

 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

ทาอากาศยานดานัง คํ่า

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



 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

ทาอากาศยานดอนเมือง

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร เมนู ขนมปัง(บั๋นหมี่)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ี

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

- การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง 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 คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

- คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)

- คาทําหนังสือเดินทาง 

- คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

- คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,500 บาทตอทิป

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

วีซา
- หนังสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน

- สําคัญมาก กรุณานําหนังสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง ทางบริษัท ไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีท่ีทานลืมนํา
หนังสือเดินทางมา หรือนําหนังสือเดินทางมาผิดเลม



หมายเหตุ
- ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ

1,500 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรท่ีดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน

- ราคาเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี 4,900 บาท ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

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

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน

ทาง)


