


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดานัง	-	เมืองดานัง	-	เมืองเว	-
พระราชวังเว	-	สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	-	ลองเรือมังกร	-	แมน้ําหอม

พักที่	JASMINE
HOTEL	ระดับ
3	ดาวหรือ
เทียบเทา

2 วัดเจดียเทียนหมู	หรือ	วัดเทียนมู	-	ตลาดดองบา	-	หมูบานแกะสลักหิน
ออน	-	ฮอยอัน	-	สะพานญี่ป ุนในประเทศเวียดนาม	-	บานเลขที่	101	-	เมือ
งดานัง

พักที่
GALAVINA
HOTEL	ระดับ
3	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 Ba	Na	Hills	-	THE	FANTASY	PARK	-	สะพานมังกร	-	ตลาดฮาน

พักที่
GALAVINA
HOTEL	ระดับ
3	ดาวหรือ
เทียบเทา

4 วัดหลินอึ้ง	หรือ	วัดลินหอึง๋	-	สนามบินดานัง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

4	เม.ย.	61	-	7	เม.ย.	61 ฿13,991 ฿13,991 ฿13,991 ฿3,500

27	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿12,991 ฿12,991 ฿12,991 ฿3,500

29	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿13,991 ฿13,991 ฿13,991 ฿3,500

4	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿12,991 ฿12,991 ฿12,991 ฿3,500

18	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿12,991 ฿12,991 ฿12,991 ฿3,500

25	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿12,991 ฿12,991 ฿12,991 ฿3,500



ชวงเชา
08.30	น.	พรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกชัน้	4	เคานเตอร

F	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ	(ระหวางรอขึ้นเครื่องทานสามารถใชบริการ	เลาจน	ของสายการ
บินบางกอกแอรเวยไดคะ	มีอาหาร	และน้ําดื่มบริการ)
11.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองดานัง	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG947	(มีบริการ

อาหาร	และเครื่องดื่ม)
12.40	น.	เดินทางถึงสนามบิน	Danang	International	Airport	(สนามบินเมือง	ดานัง)	หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางเดินทางสู	เมืองดานัง	เป็นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้ง

ขนาดและความสําคัญ	ตั้งอยูระหวางชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง
นําทานออกเดินทางสู	เมืองเว	ตั้งอยูใจกลางของประเทศ	อยูหางจากชายฝ่ังทะเล	12	กิโลเมตร	เป็นเมืองของ

กษตัริยในราชวงศเหวียนซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง	33	ปี	เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลง
ประวัติศาสตร	วัฒนธรรม	เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าคามีแบบฉบับของตนเอง	และยังมีความ
งามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย	
โดยนําทานเดินทาง	ผานเสนทางหายเวิน	กอสรางโดยเอกชนจากญี่ป ุนและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผูลงทุนดาน

งบประมาณระยะทาง	108	กม.	ที่เลียบชายฝ่ังทะเล	ผานภูเขา	ทองทุงและชนบท	และลอดอุโมงคที่ขุดลอดใต
ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	มีความยาว	6.28	กม.	เพื่อเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว
นําทานเดินทางสู	พระราชวังเว	ที่สรางขึน้ในสมัยพระเจายาลอง	ใชเป็นที่รับรองเชื้อพระวงศระดับสูงและ

นักการทูตตางประเทศ	สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ	ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม	เพดาน	เสา	คาน	ผนังตกแตง
ดวยน้ํามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง	มีตําหนักหลายหลัง	อุทยาน	วัด	ศาลเจาของจักรพรรดิ	ราชวงศเหวียน
นําทานชม	สุสานจักรพรรดิไคดิงห	ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญที่สุดในบรรดาสุสานของ	13	องคพระจักรพรรดิใน

ราชวงศเหวียนแหงนครเว	ชมภาพมังกรในมานเมฆและถายรูปกับรูปป้ันตุกตาหิน	ทหารมา	ลักษณะคลายสุสาน
จิน๋ซีฮองเต
	นําทาน	ลองเรือมังกร	ชมแมน้ําหอม	แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมป าที่สงกลิ่น

หอม	เป็นแมน้ําสายสั้นๆ	ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเป็นระยะๆ	ทานจะไดความ
เพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบานบนเรือสําราญ	(ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ	45-60	นาที)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	JASMINE	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พัก	1	คืนใน	เว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต	จัด
เป็น	1	ใน	5	เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

เมือง	เว	ตั้งอยูใจกลางของประเทศ	อยูหางจากชายฝ่ังทะเล	12	กิโลเมตร	เป็น
เมืองของกษตัริยในราชวงศเหวียน	ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง	33	ปี	ฝรั่งเศส
ก็บุกเขาโจมตีเมืองเว	มาถึงปีพ.ศ.2488	ญี่ป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจา
เบาไดสละราชสมบัติ	ตอมาเมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต	ตาม
การแบงประเทศออกเป็น	2	สวน	และไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของ
โงดินหเยียม	เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร
วัฒนธรรม	เสนหที่ไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าคามีแบบฉบับของ
ตนเอง	และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

เป็นพระราชวังเพียงที่น่ีที่เดียวในประเทศเวียดนาม	และเป็นที่ประทับของ
กษตัริยในราชวงคเหงียนทั้ง	13	พระองค	ในชวงระหวาง	คศ.	1802	–	1935
กษตัริยองคแรก	ชื่อกษตัริยยาลอง(	Gia	Long)	พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ
ค.ศ.1805	แตแลวเสร็จในปี	ค.ศ	1832	รวมระยะเวลากอสรางนานถึง	27	ปี
กษตัริยองคสุดทายที่ประทับชื่อกษตัริย	เบาได	และเป็นกษตัริยองคสุดทายของ
เวียดนาม

สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	ซึ่งเป็นสุสานที่องคจักรพรรดิองคที่	12	สรางขึน้และ
ถือวาเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการกอสรางที่มีลวดลายออนชอย
ผสมผสานกับความงามของภาพตกแตงผนังดวยกระเบื้องสี	ซึ่งเป็นศิลปะของ
ชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ไดรับการตกทอดมานับพันปี	และภาพเขียนอัน
วิจิตรบรรจงที่ฝาเพดานที่ศิลปินบรรจงใชพูกันวาดดวยเทา

ลองเรือมังกร	ชมแมน้ําหอม	แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวย
ดอกไมป าที่สงกลิ่นหอม	เป็นแมน้ําสายสั้นๆ	ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบาน
ชาวน้ําใหเห็นอยูเป็นระยะๆ	(ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ	45-60	นาที)



ระหวางรอขึน้เครื่องทานสามารถใชบริการ	เลาจน	ของสายการบินบางกอกแอรเวยไดคะ	มีอาหารและน้ํา
ดื่มบริการ
มีบริการอาหาร	และเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นแมน้ําที่ไหลผานกลางเมืองเว	ในเขตจังหวัดถัวเทียน-เว	สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม	แมน้ําหอมมีตนกําเนิดอยู	2	แหลง	ซึ่งทั้งสองแหลงน้ันเริ่ม
ตนจากทิวเขาเจื่องเซิน	แควดานซายไหลมาจากเทือกเขาเจื่องดองไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ	ระหวางทางเกิดเป็นน้ําตกขนาดใหญ	55	แหง	และเริ่มไหล
ชาลงจนถึง	Bang	Lang	fork	สวนแควดานขวาซึ่งมีระยะทางสั้นกวา	ไหลผาน
น้ําตก	14	แหงและ	Tuan	ferry	แลวมาบรรจบกับแควดานซายที่	Bang	Lang
fork	เกิดเป็นแมน้ําหอม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	JASMINE	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	วัดเทียนมู	ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม	7	ชั้น	แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ	ของพระพุทธเจา	มี

รูปป้ันเทพเจา	6	องคคอยปกปองเจดียแหงน้ี	ภายในเจดียมีพระสังกัจจายนปิดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธ
อีกสามองคอยูในตูกระจก
หรือนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่	ตลาดดองบา	ตลาดในรมแหงเมืองเวตั้งอยูติดริมแมน้ําหอม	มี	2	ชั้น

ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ	และของใชประจําวัน	ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
ระหวางทางนําทานแวะชม	หมูบานหินออน	(Marble	Village)	กอตั้งขึน้ในคริสตศตวรรษที่	18	และมีชื่อเสียง

ดานประติมากรรมหินออน	เป็นที่รูจักกันทั่วประเทศสําหรับการออกแบบหินออนที่ซับซอน	ชางฝีมือไดใชหินจาก
เทือกเขา	Marble	เพื่อผลิตเครื่องมือศิลปะและเฟอรนิเจอรมานานหลายศตวรรษ
จากน้ันเดินทางสู	เมืองฮอยอัน	ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําทูโบน	ใกลชายฝ่ังทะเล	และเป็นทาเรือเกาที่เจริญรุงเรือง

มากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก	ตอมา
เมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน	เมืองทาจึงไปสรางขึน้ที่เมืองดานังแทน	ทําใหฮอ
ยอันในปัจจุบันสงบเงียบ	มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม	สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ	จนองคการยู
เนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให	ทุนทําโครงการบูรณะ	เพื่อปกปองเขตเมืองเกาและอนุสรณทาง
ประวัติศาสตรของสถาปัตยกรรมที่ลํ้ าคา
นําทานเดินทางสู	สะพานญีป่ ุน	ที่สรางโดยชาวญี่ป ุน	เป็นรูปทรงโคง	มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลือง

เป็นลอนคลื่น	ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ป ุน	กับชาวจีน	ชม	จั่วฟุกเกีย๋น
บานประจําตระกูลที่สรางขึน้เมื่อพ.ศ.2335	อยูบนถนนตรันฝู	เป็นที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ
เดียวกัน
นําทานเดินทางสู	บานเลขที	่101	ถนนเหวียนไทฮ็อก	หนาบานติดถนนสายหน่ึง	หลังบานไปจรดถนนอีกสาย

หน่ึง	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน	สรางดวยไม	2	ชั้น	ดวยความประณีต	ดานหนาจะทํา
เป็นรานบูติก	ดานหลังเป็นที่เก็บสินคา	ภายในเป็นที่อยูอาศัย	มีลาดเปิดโลงเห็นทองฟา	และมีเฉลียงเชื่อมตอ
สวนที่พักอาศัยหลายสวน	รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนัน้อิสระใหทานเดินชมเมือง	ซื้อของที่ระลึก	รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ	ยิ่งเดิน

ชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมีเสนหมาก	บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ	รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ป ุน
ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน	วัดวาอาราม	เจดีย	ศาลาประชมคม
ศาลเจา	บานประจําตระกูล	และรานคาตางๆ



ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมืองฮอยอัน
นําทานเดินทางตอสูเมืองดานัง
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	GALAVINA	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พัก	1	คืนใน	ดานัง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธมหายาน	ตั้งอยูริมแมน้ําหอม	เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม	7
ชั้น	สูง	21	เมตร	ซึ่งสรางขึน้ใน	ค.ศ.1601	ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง	(Nguyen
Hoang)	คําวา	เทียนหมุ	แปลวา	เทพธิดา	ดังน้ัน	นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญ
มาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา	“วัดเทพธิดาราม”	ตั้งอยูฝ่ังซายของริมแมน้ํา
หอมของประเทศเวียดนาม	ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง	วัดแหงน้ีนับ
เป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน	จุดเดนที่สุดของวัดแหงน้ีคือ	เจดีย
ทรงเกง	8	เหลี่ยม	สูงลดหลั่นกัน	7	ชั้น	แตละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพตางๆ
ของพระพุทธเจา	สวนทางฝ่ังซายและขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆัง
สําริดขนาดใหญหนักถึง	2,000	กิโลกรัม	ถัดมาทางดานหลังของเจดียเป็น
ประตูทางเขาสูบริเวณภายในวัด	มีรูปป้ันเทพเจา	6	องค	คอยยืนเฝาปกปองไม
ใหความชั่วรายเขามาเยือนและวัดแหงน้ีเองมีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และการเมืองในชวงยุคหลังของเวียตนาม	เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก	เจา
อาวาสของวัดเทียนมูไดใชรถออสตินสีฟาคันเล็กเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่
กลางกรุงไซงอนหรือโฮจิมินหซิตี้ในปัจจุบัน	ในชวงสายของวันที่	11	มิถุนายน
พ.ศ.	2506	เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสตและการ
ฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลโงดินหเดียมที่เป็นคาทอลิก	รวมทั้งใชความ
รุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ	ปัจจุบันรถ
ออสตินสีฟาคันน้ันไดถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงน้ี

เป็นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว	ที่อยูติดกับเมื่อน้ําเหือง	หรือแมน้ําหอม
เป็นแหลงชุมนุมคนไทยในเมืองเวที่ไมไดนัด	หมายกันมากอน	ของที่น่ีสามารถ
ตอรองได	และจําเป็นตองตอดวย	เพราะราคาบางอยางก็สูง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หมูบานแกะสลักหินออน	ซึ่งเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังที่มีชื่อ
เสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ	การแกะสลักหินออน	หินหยก

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยู
ในเขตจังหวัดกวางนาม	มีประชากรอาศัยอยูราว	80,000	คน	ในอดีตเคยเป็น
เมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต



สะพานเกาแกที่เชื่อมโยงถนนสองแหง	สรางขึน้อยางแข็งแรงตั้งแตปี	1593
โดยชาวญี่ป ุน	ที่มาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน	ตอมามีการขยายถนนลอดใต
สะพานเพื่อใหรถผานไดโดยชาว	ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เขามามีบทบาทในการ
ปกครองเวียดนาม	และตอมาไดมีการบูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี	1986

บานเลขที่	101	ถนนเหวียนไทฮ็อก	หนาบานติดถนนสายหน่ึง	หลังบานไปจรด
ถนนอีกสายหน่ึง	เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน	สราง
ดวยไม	2	ชั้น	ดวยความประณีต	ดานหนาจะทําเป็นรานบูติก	ดานหลังเป็นที่
เก็บสินคา	ภายในเป็นที่อยูอาศัย	มีลาดเปิดโลงเห็นทองฟา	และมีเฉลียงเชื่อม
ตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน	รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GALAVINA	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต	จัด
เป็น	1	ใน	5	เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานน่ังกระเชาสู	บานาฮิลล	ดื่มดํ่ าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง	5,810	เมตร	กระเชาบานา-

ฮิลลเป็นกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก	ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุค
เมื่อวันที่	9	มีนาคม	ค.ศ.2009	(ใชเวลาประประมาณ	15	นาที)	ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลล
รีสอรท	และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส	
บานาฮิลล	เป็นรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ	ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง	ซึ่งการทองเที่ยวของ

เวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ	ดาลัดแหงเมืองดานัง	ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา
อาณานิคม	จึงไดมีการสรางถนนขึน้ไปบนภูเขา	สรางที่พัก	สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ	เพื่อใชเป็นที่พักผอน
เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี	ประมาณ	17	องศาเซลเซียสเทาน้ัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบานาฮิลล	(อาหารแบบบุฟเฟ ต)

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สวนสนุก	FANTASY	PARK	ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความ

มันสของหนัง	4D	ระทึกขวัญกับบานผีสิง	เกมสสนุกๆ	เครื่องเลนเบาๆ	รถไฟเหาะ	หรือจะเลือกชอปป้ิงของที่ระลึก
ของสวนสนุก
ไดเวลานําทานนัง่กระเชากลับสูดานัง	จากน้ันนําทานชม	สะพานมังกร	(Dragon	Brigde)	อีกหน่ึงที่เที่ยว

แหงใหม	สะพานที่มีที่มีความยาว	666	เมตร	ความกวางเทาถนน	6	เลน	ดวยงบประมาณราคาเกือบ	1.5	ลาน
ลานดอง	เชื่อมตอสองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน	เปิดใหบริการเมื่อ	29	มีนาคม	พ.ศ.	2556	เน่ืองในโอกาสฉลองครบ
รอบ	38	ปี	แหงอิสรภาพของเมืองดานัง	ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเป็น	Landmark	แหงใหมของเมืองดานัง	ซึ่งมีรูป
ป้ันที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา	พนน้ํา	คลายๆสิงคโปร	(วันเสาร-อาทิตยเวลา	3	ทุม	มังกรจะพนน้ํา
และพนไฟเป็นเวลา	5	นาที)



สวนสนุก	FANTASY	PARK	ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆอาทิ	ฯลฯ	(คารถไฟชมสวนดอกไม	150
บาท	พิพิธภัณฑขี้ผึ้ง)
สะพานมังกร	วันเสาร-อาทิตยเวลา	3	ทุม	มังกรจะพนน้ํา	และพนไฟเป็นเวลา	5	นาที

นําทานเดินทางสู	ตลาดฮาน	ตลาดสดของเมืองดานัง	ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน	ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา
ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม	มีทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําคณะเขาสูทีพ่ัก	GALAVINA	HOTEL	(ระดับ	3	ดาว)	หรือเทียบเทา	พัก	1	คืนใน	ดานัง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

น่ังกระเชาขึน้สู	Ba	Na	Hills	สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของ
ภูเขาสูงของที่น่ี	การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล	อาจทําใหเราลืมเวลา
ไปเล	เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสี
เขียวเหนือพื้นดิน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบานาฮิลล	(อาหารแบบบุฟเฟต)

เป็นสวนหน่ึงของบานา	ฮิลล	ที่สามารถพบกับเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ
เชน	หนัง	4D,	ระทึกขวัญกับบานผีสิง,	รถไฟเหาะ	และชอปป้ิงซื้อของที่ระลึก
ภายในสวนสนุก	มีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ	เชน	ทาทายความมันสของ
หนัง	4D	ระทึกขวัญกับบานผีสิง	เกมสสนุกๆ	เครื่องเลนเบาๆ	รถไฟเหาะ	หรือ
จะเลือกชอปป้ิงของที่ระลึกของสวนสนุก

สะพานมังกร	(Dragon	Brigde)	อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม	สะพานที่มีที่มี
ความยาว	666	เมตร	ความกวางเทาถนน	6	เลน	ดวยงบประมาณราคาเกือบ
1.5	ลานลานดอง	เชื่อมตอสองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน	เปิดใหบริการเมื่อ	29
มีนาคม	พ.ศ.	2556	เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ	38	ปี	แหงอิสรภาพของเมือ
งดานัง	ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเป็น	Landmark	แหงใหมของเมืองดานัง	ซึ่งมีรูป
ป้ันที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา	พนน้ํา	คลายๆสิงคโปร

ตลาดฮาน	ตลาดสดของเมืองดานัง	ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน	ไมไกลจากสะพานขาม
แมน้ํา	ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม	มีทั้ง
ของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	GALAVINA	HOTEL	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดหลินอึง๋	นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึง๋แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดน

สูงที่สุดในเวียดนาม	ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี	หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา	ตั้งอยูบนฐานดวกบัวสงางาม	ชาว
ประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา	หลินอึง๋มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ	ตั้งอยูบน
ชายหาดบายบุต	ในลานวัดมีพระอรหันต	18	องคเป็นหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณ
ทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึง้
ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	Danang	International	Airport	(สนามบินเมือง	ดานัง)	เพื่อ

เดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ
13.35	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG948
15.15	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดหลินอึง๋	นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึง๋แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดด
เดนสูงที่สุดในเวียดนาม	ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี	หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชน
ภูเขา	ตั้งอยูบนฐานดวกบัวสงางาม	ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวย
ปกปักรักษา	หลินอึง๋มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ	ตั้งอยูบน
ชายหาดบายบุต	ในลานวัดมีพระอรหันต	18	องคเป็นหินออนแกะสลักที่มี
เอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม
อยางลึกซึง้	ตั้งอยูเกาะเซินตรา	เป็นวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานัง	เป็นสถานที่
ศักดิส์ิทธิ	์ที่รวบรวมความเชื่อ	ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคน
อยูในที่น้ี	ภายในวิหารใหญของวัด	เป็นสถานที่บูชา	เจาแมกวนอิมและเทพองค
ตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี	วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ ์
ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลว	ยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงาม	เป็นอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง

เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง
กลาวทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
3.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20	กก.(Air	Asia,	Bangkok	Airways)
4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คา	รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปไกดทองถิ่น	และ	ทิปคนขับรถ	รวม	150	บาท	/	ทาน/	วัน	รวมตลอดทั้งการเดินทาง	600	บาท	/	คน	***	สวน

ทิปของหัวหนาทัวร	แลวแตความประทับใจในการใหบริการ	***
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**

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



โปรดตรวจสอบ	PASSPORT	:	กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง	พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ ากวา	6
เดือน	หรือ	180	วัน	ขึน้ไปกอนการเดินทาง	และตองมีหนากระดาษอยางตํ่ า	6	หนา

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่	รวม	200/วัน/คน	รวมตลอดทัง้การเดิน
ทาง	600	บาท	/	คน
***คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร***
**	แจกน้ําดื่ม	1	ขวด	เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร	**
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**
ทัวรน้ีไมมีราคาเด็ก
ราคาจอยแลนดไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ทานละ	3,500.-	//	ราคาเด็กทารก	INFANT	(ไมมีคาใชจาย

ตองเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเทานัน้)
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟ

ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความ
ปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ	ซึง่รวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	5,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได
7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา

แลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และคาใช



จายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง
นอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา

เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป
10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


