
#15968 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
ภูเขาบานาฮิลล นั่งเรือกระดง บิน PG
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน เจดียเทียนมู ลองเรือแมนํ้าหอม
พระราชวังโบราณไดโนย วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุน หมูบานกัมทาน สะพานมังกร
นั่งกระเชาบานาฮิลล สะพานโกเดนบริดจ สวนดอกไมแหงความรักบานาฮิลล บา
นาฮิลลแฟนตาซีพารค วัดลินหอ๋ึง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) -
ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม   

Thanh
Lich Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 พระราชวังเว - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - วัดฟ ุกเก๋ียน (สมาคมฟ ุกเก๋ียน) -
สะพานญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง)   

Sea
Garden
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล -
สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค   

Mercure
Bana Hill
หรือเทียบ
เทา

4 วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 เม.ย. 65 - 23 เม.ย.
65

฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

4 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

18 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

8 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

20 ก.ค. 65 - 23 ก.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

14 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

5 ต.ค. 65 - 8 ต.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500

19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿5,500



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

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 น. คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร F สายการบิน
บางกอก แอรเวย (PG) โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารการเดินทางให
แกทาน

10.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนามโดยสายบิน การบินบางกอก แอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 947 (ใชระยะ
เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

บาย

12.45 น. ดินทางถึงสนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเวียดนาม เทากับ
ประเทศไทย)

เดินทางเขาสูเมืองเว ตั้งอยูในเวียดนามตอนกลาง ริมฝ่ังแมน้ําหอม ถัดเขามาในแผนดินจากริมฝ่ังทะเลจีนใตเพียง 2-3 ไมล
หางจากกรุงฮานอยไปทางใตประมาณ 540 กิโลเมตร และหางจากนครโฮจิมินหไปทางเหนือประมาณ 644 กิโลเมตร

นําทานชม วัดเจดียเทียนมู วัดแหงน้ีนับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเดนท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือ เจดียทรงเกง
8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา สวนทางฝ่ังซายและขวาเป็นท่ีตั้งของ
ศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม

จากนั้นอิสระชอปปิงท่ี ตลาด DONG BA เป็นตลาดใหญตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําหอม รอบนอกจะเป็นสินคาของท่ีระลึกเป็นสวน
มาก ดานในเป็นของใชท่ัวไป และถาเขาไปถึงริมน้ําจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทุกทาน ลองเรือมังกรท่ีแมน้ําหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูสองฟากฝ่ัง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธท่ี
เป็นมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเป็นการแสดงท่ีงดงาม และเป็นสิ่งท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเวไมควร
พลาด

พักท่ี Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดานัง บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังเว - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - วัดฟุก
เก๋ียน (สมาคมฟุกเก๋ียน) - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - หมู
บานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง)

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

เว

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

ตลาดดองบา

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)



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเขาชม พระราชวังโบราณไดโนย แหงสุดทายของเวียดนาม ท่ีองคการยูเนสโกประกาศใหเป็นแหลงมรดกโลก เป็นท่ี
ประทับ ท่ีทําการของระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงศเหงียนมีกษัตริย 13 องคท่ีไดขึ้นครองราชย นับ
ตั้งแตปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญโต อลังการเป็นอยางย่ิง

หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองฮอยอัน เมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซ่ึงมนตเสนหอยูท่ีบาน
โบราณซ่ึงอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไมซ้ําแบบท้ังในดาน
ศิลปะและการแกะสลัก

นําทานเย่ียมชม หมูบานแกะสลักหินออน ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินออน หินหยก

จากนั้นพาทุกทานสู วัดฟุกเกี๋ยน หรือ สมาคมฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน ใชเป็นท่ี
พบปะของคนหลายรุน และภายในยังเป็นท่ีตั้งของวัดท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับลัทธิของพระนางเทียนเหา วัดน้ีมีจุดเดนอยูท่ีงาน
ไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเป็นกนหอย มาจุดท้ิงไว เพ่ือเป็น
สิริมงคล

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชม สะพานญ่ีป ุน อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองฮอยอัน สรางโดยชาวญ่ีป ุน เมื่อประมาณ 400 ปีท่ีผานมา รูปทรงของ
สะพานมีลักษณะโคงมีหลังคามุงกระเบื้องเป็นคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงจัตุรัส เมื่อเดินขามสะพานไปอีกฝ่ังก็จะไดพบกัน
บานเรือนเกาสไตลญ่ีป ุนตลอดจนรานสไตลอารทแกลอรี่ริมถนนคนเดินสองฟากฝ่ังถนน

ชม ศาลกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ออกเดินทางสู หมูบานกัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม น่ังเรือกระดง หมูบานเล็กๆ
ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรม
อันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุงมังกร

พักท่ี Sea Garden Hotel หรือเทียบเทา

พระราชวังเว

ฮอยอัน

 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

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



วันท่ี 3 สะพานมังกรเวียดนาม - สะพานแหงความรัก - ยอดเขาบานาฮิ
ลล - กระเชาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล
- สวนสนุกแฟนตาซีพารค

หมูบานแกะสลักหินออน

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

 บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกร

 Sea Garden Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู สะพานมังกร สะพานท่ีเริ่มกอสรางตั้งแตปี 2009 มีความยาว 666 เมตร กวาง 37.5 เมตร เชื่อมตอสอง
ฟากฝ่ังของแมน้ําฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นแหลงทองเท่ียวดานัง จุดเดนสําคัญอยูท่ีมังกรทองตัว
ยักษท่ีอยูกลางสะพาน เป็นสัญลักษณของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ

จากนั้นนําชม สะพานแหงความรัก สถานท่ีท่ีนิยมของหน ุมสาวคูรักกันมาซ้ือกุญแจใสคลองใสสะพาน



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานสู ภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงน้ีประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม

นําทุกทาน น่ังกระเชา ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานาฮิลล เป็นกระเชาลอยฟาราง
เดียวแบบไมหยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ใหทุกทานไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส

ถายภาพท่ี สะพานโกเดนบริดจ หรือ สะพานมือ สถานท่ีทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็นเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขา
บานาฮิลล และ สวนดอกไมแหงความรัก สวนสไตลยุโรปท่ีมีดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิด

หลังจากนั้นใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี พารค (Ba Na Hills Fantasy
Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเป็นเหมือนเมืองแหงเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอก
บนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกม
สนุกๆ เครื่องเลนตางๆ รวมท้ังรานคาและรานอาหารครบครัน

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล

พักท่ี Mercure Bana Hill หรือเทียบเทา (หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองท่ีพัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน
หรือพักเด่ียวเทานั้น)

สะพานมังกรเวียดนาม

สะพานแหงความรัก

 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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาบานาฮิลล บาย

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



วันท่ี 4 วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หองบนบานาฮิลล ไมมีหองท่ีพัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเด่ียวเทานั้น

ยอดเขาบานาฮิลล

สะพานสีทอง

สวนดอกไมบานาฮิลล

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

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

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure Bana Hill หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสักการะ องคเจาแมกวนอิม วัดลินหอ๋ึง ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็นวัดสรางใหมใหญท่ีสุดของเมืองดานัง เป็นสถานท่ี
ศักดิส์ิทธิท่ี์รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุท้ังหาและจิตใจของผูคนอยูในท่ีน้ี ภายในวิหารใหญของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี

นอกจากน้ียังมีรูปป้ันเจาแมกวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35เมตร ยืน
หันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล คอยปกปองคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหินออนแกะสลักเป็น



 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

รูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

13.35 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอก แอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 948 (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

15.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา  20 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวง

หนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง,
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีได
ระบุไวแลวท้ังหมด

8. บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น  

การชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง หรือ ชําระท้ังหมด

2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธิใ์นการ
บอกยกเลิกการเดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางท่ี
สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบสําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดิน
ทางไป-กลับ)

4. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเล่ือนวันเดินทางได)

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมีในรายการ

7. น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.

8. คาไกดทองถิ่นนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
- การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000 บาท

- คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัทไดทําไว )
 

อัตรานี้ไมรวม:
1.  คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง

เพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

2.  คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน  (ขออนุญาตเก็บท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง)

3.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี)

้ ่



4.  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)

5.  คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว
3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผู
ดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออก
ดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)

6.  คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเป็นผูชําระดวยตนเอง)

วีซา
- หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

หมายเหตุ
- ราคาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน  (ขออนุญาตเก็บท่ีสนามบิน ณ วันเดินทาง)

- เด็กตํ่ากวา 2 ขวบ ราคา 3,500 บาท 

- รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวง
เทศกาล เป็นตนท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเป็นสําคัญ 

- หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

- โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟิรม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพัก อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน
ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1–3 วัน พรอมท้ังใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

การยกเลิก
- เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทา
งบริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


