


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินดานัง	-	เมืองดานัง	-	เมืองเว
-	พระราชวังเว	-	ตลาดดองบา	-	ลองเรือมังกร

พักที่	Jasmine	Hotel	or	Alba
Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3
ดาว**

2 วัดเจดียเทียนหมู	หรือ	วัดเทียนมู	-	สุสานกษตัริย	ไคดินห	-
ฮอยอัน	-	สมาคมฟุกเกีย๋น	-	เมืองโบราณ	-	สะพานญี่ป ุนใน
ประเทศเวียดนาม

พักที่	**โรงแรม		PHO	HOI
RESORT	Hotel		หรือเทียบ
เทาระดับ	3	ดาว**

3 ยอดเขาบานาฮิลล	-	Ba	Na	Hills	-	THE	FANTASY	PARK	-
วัดหลินอึ้ง	หรือ	วัดลินหอึง๋	-	เมืองดานัง	-	รถสามลอซิโคล	-
สะพานมังกร

นําทานเขาสูที่พัก	**โรงแรม
New	Boutique	Hotel
Danang	หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว**

4 ตลาดฮาน	-	สนามบินดานัง	-	สนามบินดอนเมือง

4	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿15,900 ฿15,900 ฿14,900 ฿3,000

18	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,000

8	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

15	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

22	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

29	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

6	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

13	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

20	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

3	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿11,900 ฿3,000

17	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,000

24	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,000

7	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,000

14	ก.ย.	61	-	17	ก.ย.	61 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿3,000



ชวงเชา
07.30	น.	พรอมกันที	่สนามบินดอนเมืองอาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	ประตู	2	เคาทเตอรสายการบินไทย

แอรเอเชียThai	Air	Asia	(FD)	โดยมีเจาหนาทีอ่ํานวยความสะดวกแกทุกทาน
10.10	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดานัง	โดยเทีย่วบิน	FD	636	**	มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบน

เครื่อง	**

หมายเหตุ	ในกรณีตองการล็อกทีน่ัง่ไปกลับคาใชจายในการล็อกทีน่ัง่ไปกลับ	200	บาท/ทาน	(ตัว๋
เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุปแบบ	Randomไมสามารถล็อกทีน่ัง่ได	ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขสาย
การบิน	ในกรณีล็อกทีน่ัง่	กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันทําการจองทัวรคะ
11.30	น.	เดินทางถึง	สนามบิน	ดานัง	ประเทศเวียดนาม	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอย

แลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม	เทากับประเทศไทย)	เมืองดานังเป็นเมืองแหงหาดทรายขาว	และ	ภูเขาหินออน
เป็นเมืองทาที่สําคัญและเป็นเมืองใหญอันดับ4	ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต	มาจากหมูบานชาว
ประมงจนกลายเป็นเมืองทาที่สําคัญ

ชวงบาย
จากน้ัน	เดินทางเขาสู	เมืองเว	เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต	โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคา

วัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง	เว	จึงไดรับการยืนยันจาก	องคการยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมในปี	พ.ศ.	2536	ใหเป็นมรดกโลกWORLD	HERITAGE	1	ใน	3	แหงที่มีอยูในประเทศ
เวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง
นําทานเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษตัริยราชวงศเหวียน	พระราชวังแหงน้ีสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2348ใน

สมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษตัริยราชวงศเหวียน13	พระองค	พระราชวังแหงน้ีตั้งอยูใจกลาง
เมือง	เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงน้ีไดถูกสรางขึน้ตามแบบแผนความเชื่อของจีน
จากน้ันอิสระชอปป้ิงที่ตลาด	Dong	Ba	เป็นตลาดใหญ	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําหอมรอบนอกจะเป็นสินคาของที่

ระลึกเป็นสวนมาก	ดานในเป็นของใช	ทั่วไป

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
จากนําทาน	ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม	พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที	่Jasmine	Hotel	or	Alba	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว**

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา



1.	มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
2.	ในกรณีตองการล็อกทีน่ัง่ไปกลับคาใชจายในการล็อกทีน่ัง่ไปกลับ	200	บาท/ทาน	(ตัว๋เครื่องบิน

ของคณะเป็นตัว๋กรุปแบบ	Randomไมสามารถล็อกทีน่ัง่ได	ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน	ใน
กรณีล็อกทีน่ัง่	กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันทําการจองทัวรคะ
3.เวลาทองถิน่ทีเ่วียดนาม	เทากับประเทศไทย

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

เป็นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว	ที่อยูติดกับเมื่อน้ําเหือง	หรือแมน้ําหอม
เป็นแหลงชุมนุมคนไทยในเมืองเวที่ไมไดนัด	หมายกันมากอน	ของที่น่ีสามารถ
ตอรองได	และจําเป็นตองตอดวย	เพราะราคาบางอยางก็สูง

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Jasmine	Hotel	or	Alba	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว**

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



ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
หลังอาหาร	นําทานชม	เจดียเทียนมู	ทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน	7	ชั้นซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ

ของพระพุทธเจา	ตั้งเดนอยูริมฝ่ังแมน้ําหอม
จากนัน้	นําทานชม	สุสานกษตัริยไคดิงห	สุสานแหงน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง

สถาปัตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปัตยกรรมตะวันตก	ทางเดินขึน้สุสานไดรับการตกแตงเป็นบันไดมังกรอัน
โออา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหาร	SEA	FOOD

ชวงบาย
เดินทางสู	“เมืองโบราณฮอยอัน”	เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเป็นเมืองทา	การคาที่สําคัญแหงหน่ึงในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและเป็นศูนยกลางของการ	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนส
โกไดประกาศใหฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร	แมวา
จะผานการบูรณะขึน้เรื่อยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวได
นําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน
จากนัน้	นําทานชมวัดฟ ุกเกีย๋นเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเป็นที่พบปะ

ของคนหลายรุนวัดน้ีมีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก	ลวดลายสวยงามทาน	สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ	คือ	การนําธูปที่ขดเป็นกนหอย	มาจุดทิ้งไวเพื่อ	เป็นสิริมงคลแกทาน
นําชม	Old	House	of	Tan	Skyบานโบราณ	ซึ่งเป็นชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี	ชมบานไมที่

เกาแกและสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน	สรางมากวา	200	ปี	ปัจจุบันไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	และยังเป็น
ที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล	การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหวางอิทธิพลทาง
สถาปัตยกรรมของจีน	ญี่ป ุน	และเวียดนาม	ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเป็นรานบูติค	ดานหลังติด
ถนนอีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม	สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทู
โบนไดเป็นอยางดี
นําชม	สะพานญีป่ ุน	ซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ป ุนเมื่อ	400	กวาปีมาแลว	กลางสะพานมีศาลเจาศักดิส์ิทธิ	์ที่

สรางขึน้เพื่อสวดสงวิญญาณมังกร	ชาวญี่ป ุนเชื่อวามี	มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ป ุน	สวน
ลําตัวอยูที่เวียดนาม	เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว	ชาวญี่ป ุนจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสา
เข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึน้อีก
ชม	ศาลกวนอู	ซึ่งอยูบนสะพาน	ญี่ป ุนและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง	ๆ	ไวที่หนาบาน	เพื่อขายใหแกนัก

ทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก	เป็นของฝากกลับบานไดอีกดวย	เชน	กระเปาโคมไฟ	เป็นตน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	**โรงแรม	PHO	HOI	RESORT	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว**

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมตะวันออกรวม
กับสถาปัตยกรรมตะวันตก	ซึ่งอาจจะมองไดวาเป็นสถาปัตยกรรมที่อยูในยุค
การลาอาณานิคม	หรือมองอีกมุมหน่ึง	เป็นสถาปัตยกรรมสุดแปลก	ที่เกิดจาก
การผสมผสานแบบสุดขั้วระหวางจีนและยุโรป	สุสานแหงน้ีถูกสรางในสมัย
จักรพรรดิไคดิงห	เพื่อใชเป็นสุสานของพระองค	แตแลวสุสานไมทันสรางเสร็จ
ก็ทรงสิ้นพระชนมไปเสียกอน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูอาหาร	SEA	FOOD

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยู
ในเขตจังหวัดกวางนาม	มีประชากรอาศัยอยูราว	80,000	คน	ในอดีตเคยเป็น
เมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นวัดที่นับเป็นศูณยืกลางของการเที่นวชมเมืองโบราณฮอยอันหรือโ่ยอาน
ซึ่งเป็นศูณยรวมของชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงปี	พ.ศ	2388-2428	ถือเป็น
สมาคมชาวจีนที่ใหญและเกแกที่สุดของเมืองฮอยอัน	โดยพื้นที่สมาคมใช
สําหรับเป็นที่พบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากมณฑลฟุกเกีย๋นที่มีพื้นเพ
และแซเดียวกัน	โดยใชเป็นที่ระลึกถึงถิ่นกําเนิดและบูชาบรรพบุรุษในตระกูล
ของตน	และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สรางขึน้พื่ออุทิศใหลัทธิของพระนาง
เทียนเหา

Old	House	of	Tan	Sky	บานโบราณ	ซึ่งเป็นชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่
มีฐานะดี	ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน	สรางมากวา
200	ปี	ปัจจุบันไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี	และยังเป็นที่อยูอาศัยของ
ทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล	การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหวาง
อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน	ญี่ป ุน	และเวียดนาม	ดานหนาอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทําเป็นรานบูติค	ดานหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทู
โบนมีประตูออกไม	สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาใน
แมน้ําทูโบนไดเป็นอยางดี

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	**โรงแรม		PHO	HOI	RESORT	Hotel		หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว**



ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	บานาฮิลล	ซึ่งอยูหางจากเมืองฮอยอัน1	ขัวโมงบานาฮิลลเป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดใน

เวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสงงเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึน้ไปบนภูเขาสราง
ที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเป็นสถานที่พักผอนในระหวางการรบระหวางที่น่ังกระเชาดวย
ความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้น้ําตก	Toc	Tien	และลําธาร	Suoi	no	(ในฝัน)
จากนัน้นัง่กระเชาขึ้นสูบานาฮิลล	(Ba	Na	Hill)	กระเชาแหงบานาฮิลลน้ีไดรับการบันทึกสถิติโลก

โดยWorld	Record	วาเป็นกระเชาไฟฟาที่ยาวที่สุดประเภทNon	Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น	5,042
เมตรและเป็นกระเชาที่สูงที่สุดที่	1,294	เมตรนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวา
กระเชาพรอมอากาศบริสุทธิอ์ันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่น่ีไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาว
เย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ	10	องศาเทาน้ันจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง	1,467	เมตรกับสภาพผืนป าที่
อุดมสมบูรณ
บริการอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟ ตนานาชาติ	ณ	ภัตตาคารบานาฮิลล

ชวงบาย
จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยางอลังการที่ซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการ

ของการผจญภัยที่สวนสนุก	The	Fantasy	Park(รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก	ยกเวน	รถรางและบานผี
สิงทีไ่มรวมใหในรายการ)ที่เป็นสวนหน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชน
ทาทายความมันสของหนัง	4D,	ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปป้ิงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก
อยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกัเครื่องเลนนานาชนิด
อยางจุใจจากน้ัน	
แวะสักการะ	วัดลินหอึง๋	เป็นวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเป็นสถานที่บูชาเจาแม

กวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความ
สูงถึง	67	เมตรตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง	35	เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกปองคุมครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวบานมากราบไหวบูชาและ
ขอพรแลวยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง	ดานัง
พิเศษ!!นําทานนัง่รถสามลอซิโคล	(Cyclo)	ชมเมืองดานัง	ซึง่เป็นจุดเดนและเอกลักษณของ

เวียดนาม
จากนัน้	นําทาน	ชมสะพานมังกร	Dragon	Bridgeอีกหน่ึงที่เที่ยวดานังแหงใหม	สะพานมังกรไฟสัญลักษณ

ความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม	ที่มีความยาว	666	เมตร	ความกวางเทาถนน	6	เลนส	เชื่อมตอสองฟากฝ่ัง
ของแมน้ําฮัน	ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึน้เพื่อเป็นแหลงทองเที่ยวดานัง	เป็นสัญลักษณของการ
ฟ้ืนคืนประเทศ	และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ	โดยไดเปิดใชงานตั้งแตปี	2013ดวยสถาปัตยกรรมที่บวก
กับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปีมาแลว

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็นทีห่องอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก**โรงแรม	New	Boutique	Hotel	Danang	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว**

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อยูหางจากตัวเมืองประมาณ	40	กิโลเมตรครับ	ที่น่ีเป็นรีสอรท	โรงแรม	ความ
สนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน	Disney	vietnam	ที่สูงที่สุดอีกแหงหน่ึง	สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของที่น่ี	การเดินทาง
ดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล	อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ไดครับ	เพราะ
สายตาจะจดจออยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพื้น
ดิน



น่ังกระเชาขึน้สู	Ba	Na	Hills	สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของ
ภูเขาสูงของที่น่ี	การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล	อาจทําใหเราลืมเวลา
ไปเล	เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสี
เขียวเหนือพื้นดิน

	บริการอาหารกลางวัน	แบบบุฟเฟตนานาชาติ	ณ	ภัตตาคารบานาฮิลล

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

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

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต	จัด
เป็น	1	ใน	5	เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

รถสามลอซิโคล	(Cyclo)	จักรยานสามลอป่ันรับจางในเวียดนาม	หรือเป็นที่รูจัก
กันในชื่อ	"ซิโคล"	เป็นที่ดึงดูดทั้งคนธรรมดาสามัญ	ไปถึงบุคคลสําคัญระดับ
ประเทศ	ที่เดินทางมาเยือนกรุงฮานอยแหงน้ี	ดวยลักษณะที่เป็นเอกลักษณของ
ตัวรถเปิดกวางรับอากาศบริสุทธิ	์เคลื่อนที่ไปอยางชาๆ	สามารถมองเห็นวิว
ทิวทัศนรอบขาง	โดยไมมีสิ่งกีดขวางสายตาจากบรรยากาศรอบตัว	สามารถที่
จะมองเห็นสิ่งที่เกิดขึน้บนถนน	ไปจนถึงรานคาขางทางไดงายกวาการโดยสาร
รถแท็กซี่	หรือยานพาหนะอื่นๆ



รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก	ยกเวน	รถรางและบานผีสิงทีไ่มรวมใหในรายการ

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

	บริการอาหารเย็นที่หองอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
	นําทานเขาสูที่พัก	**โรงแรม	New	Boutique	Hotel	Danang	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว**

ชวงเชา
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ัน	นําทานเดินเที่ยวและชอปป้ิงใน	ตลาดฮาน	ซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด	เชนผา	เหลา	บุหรี่	และ

ของกินตางๆ	เป็นตลาดสดและขายสินคาพื้นเมืองของเมืองดานัง
ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง
12.00	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD637	**	มีบริการ

อาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**

ชวงบาย
13.20	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตลาดฮาน	ตลาดสดของเมืองดานัง	ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน	ไมไกลจากสะพานขาม
แมน้ํา	ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม	มีทั้ง
ของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ

เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง



1.บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด

จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด	6.
12.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนา

ทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง

**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง**

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระทันทีกอน
การเดินทางไมนอยกวา15	วัน	มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณา
ชําระกอนเดินทาง	21	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-	กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	3	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถผูชวยคนขับรถ	ในอัตรา	600	บาท/ทริปการเดิน/ทาน	(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

1	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น
1.1ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
1.2	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
3.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


