


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินดานัง	-	เมืองเว	-	อุโมง
คหายเวิน	-	วัดเจดียเทียนหมู	หรือ	วัดเทียนมู	-	ตลาด
ดองบา	-	ลองเรือมังกร

พักที่	Muongthanh	Hotel,	Green
Hotel,	Huong	Giang	Hotel,
Century	Hotel	หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 พระราชวังโบราณ	-	สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	-	เมือ
งดานัง

พักที่	Sea	garden	Hotel,	Bien
Vang	Hotel,	Nhu	Minh	Hotel,
Hawai	Hotel,	Hoang	Dai	Hotel
หรือเทียบเทา

3 ยอดเขาบานาฮิลล	-	Ba	Na	Hills	-	THE	FANTASY
PARK	-	ฮอยอัน	-	สมาคมฟุกเกีย๋น	-	สะพานญี่ป ุนใน
ประเทศเวียดนาม

พักที่	Sea	garden	Hotel,	Bien
Vang	Hotel,	Nhu	Minh	Hotel,
Hawai	Hotel,	Hoang	Dai	Hotel
หรือเทียบเทา

4 วัดหลินอึ้ง	หรือ	วัดลินหอึง๋	-	ตลาดฮาน	-	สนามบิน
ดานัง	-	สนามบินดอนเมือง

11	ม.ค.	61	-	14	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

18	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500

25	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿12,900 ฿12,900 ฿12,900 ฿3,500



ชวงเชา
07.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคาร	1	ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	สนามบินดอนเมืองเคานเตอร

สายการบินไทยแอรเอเชีย	(FD)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
10.10	น.	ออกเดินทางสูเมืองดานัง	ประเทศเวียดนาม	โดยสายบินไทยแอรเอเชีย	เที่ยวบินที่	FD	636	(ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.20	ช่ัวโมง)
11.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินเมืองดานัง	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองเว	ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก	รอดอุโมงคฮายวาน	ซึ่งเป็นอุโมคทีเจาะ

ระหวางเขาฮายวานมีความยาว	6,280	เมตร	ระหวางทาง
นําทานแวะพักผอนรานกาแฟขึน้ชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑทีผ่ลิตมาจากเยื้อไมไผ	ซึ่งเป็นนวรร

ตกรรมใหมประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมาเผา	ผานขบวนการตางๆเพื่อจะออกมาเป็นดายไมไผและใช
ผลิตออกมาเป็นสินคาตางๆที่มีประโยชนดีตอสุขภาพ
นําทานชม	วัดเทียนมู	เป็นศูนยกลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเกาแกนับเป็นหลายรอยปี	วัดแหงน้ีมี

เจดีย	Phuoc	Duyen	ทรงเกงจีน	8	เหลี่ยม	7	ชั้น	ฝ่ังซายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง
2,000	กิโลกรัม	และนอกจากน้ียังมีรถเกงคันหน่ึงสีฟา	ของอาดิตเจาอาวาสองคที่เคยเผาตัวกลางกรุงโฮจิมินห
เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสตและการฉอราษฎบังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม	เป็น
สิ่งที่มีความสําคัญทางประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม	ปัจจุบันรถออสตินสีฟาคันน้ันได
ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงน้ี
นําทานชอปป้ิง	ตลาดดงบา	ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว	ใหทานไดเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก	สินคาเครื่องใช

ตางๆรวมไปถึงสินคาพื้นเมืองของเวียดนาม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําคณะลองเรือมังกรทีแ่มน้ําหอม	ชมบรรยากาศและความเป็นอยูสองฟากฝ่ัง	พรอมชมการแสดง

ดนตรีพระราชนิพนธที่เป็นมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม	ถือไดวาเป็นการแสดงที่งดงาม
และเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเวไมควรพลาด
พักที	่Muongthanh	Hotel,	Green	Hotel,	Huong	Giang	Hotel,	Century	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ

4ดาว

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



เป็นสนามบินหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง	และเป็นสนาม
บินนานาชาติที่สามของประเทศ	และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขาง
หนา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

รอดอุโมงค	Hai	Van	ที่มีความยิ่งใหญ	อลังกาลเป็นงานกอสรางแหงภาคความ
ภูมิใจของวิศวกร	กรรมกรชาวเวียดนาม	ทานจะไดชมและบันทึกภาพของ
อุโมงคทางบกที่มีความยาว	6280	เมตรพาลอดภูเขา

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Muongthanh	Hotel,	Green	Hotel,	Huong	Giang	Hotel,	Century	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานเขาชม	พระราชวังโบราณไดโนย	แหงสุดทายของเวียดนาม	ที่องคการยูเนสโกประกาศใหเป็นแหลง

มรดกโลก	เป็นที่ประทับ	ที่ทําการของระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนาม	คือพระราชวงศเหงียน	มี
กษตัริย	13	องคที่ไดขึน้ครองราชย	นับตั้งแตปี	ค.ศ.	1802	จนถึง	ค.ศ.	1945	มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม	ใหญโต
อลังการเป็นอยางยิ่ง	นําทานชมทั้ง	3	สวนของพระราชวังอันไดแก	กําแพงรอบนอกปองกันตัวพระราชวังที่เรียก
วา	“กิงถั่น”	ที่ทําการของพระองคกับเสนาธิการและแมทับ	ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรคด	“ไถหวา”และ
สวนที่สําคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม	เป็นที่ประทับของพระองค	พระราชินี	นางสนมและกลุมคน
รับใชเป็นขันที	ที่เรียกกันวา	”ตื๋อกัม๋ถั่น”
จากน้ันนําทานแวะชื่อของฝากของที่ระลึกเมืองเว	เชน	ขนมพื้นเมืองตางๆ	ชาฮองเต	เหลายาดองฮองเต

เป็นตน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สุสานจักรพรรดิไคดิงห	เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมตะวัน

ออก	กับสถาปัตยกรรมตะวันตก	ดวยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศเหงียนเพียงพระองคเดียว	ที่ไดเดินทางไปยัง
ประเทศฝรั่งเศส	สุสานแหงน้ีสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดีโดยใชเวลากอสรางนานถึง	11ปี	พระเจาไคดิง
หเป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได	ทรงครองราชยอยู	9	ปี	ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองสุสานแหงน้ีถือ
เป็นสุสานที่ยังคงเดิมมากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาสุสานที่เหลือของจักพรรดิตางๆ	ในยุคสงครามไมไดโดน
ทําลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแมแตนิดเดียว
จากน้ันเดินทางกลับไปเมืองดานัง	(ระยะทาง	100	ก.ม)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Sea	garden	Hotel,	Bien	Vang	Hotel,	Nhu	Minh	Hotel,	Hawai	Hotel,	Hoang	Dai	Hotel	หรือ

เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



อดีตนครจักรพรรดิหรือพระราชวังที่	จักรพรรดิยาลอง	องคปฐมกษตัริยแหง
ราชวงศเหวียนเป็นผูสถาปนาขึน้	เมืองแหงน้ีไดรับการบันทึกไวหลังจาก
อาณาจักรจามปาลมสลายลง	เดิมเมืองเวน้ันเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยูใจกลางของ
ประเทศ	พระราชวังเวหรือวังหลวงแหงเมืองเว	สรางขึน้เมื่อปี	พ.ศ.	๒๓๔๗	ใน
รัชกาลแหงพระเจายาลอง	(Gia	Long)	ปฐมกษตัริยแหงราชวงศเหงวียน	ที่ไทย
มักคุนในชื่อองเชียงสือ	สถานที่แหงน้ีนับเป็นหัวใจสําคัญของเมืองมาหลายยุค
สมัย	แมในปัจจุบันพระราชวังไดกลายสภาพจากศูนยกลางราชอาณาจักรไป
เป็นใจกลางของ	การทองเที่ยวในฐานะ	๑	ใน	๗	ของมรดกโลกในเวียดนามไป
แลวก็ตาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สุสานจักรพรรดิ	ไคดิงห	ซึ่งเป็นสุสานที่องคจักรพรรดิองคที่	12	สรางขึน้และ
ถือวาเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการกอสรางที่มีลวดลายออนชอย
ผสมผสานกับความงามของภาพตกแตงผนังดวยกระเบื้องสี	ซึ่งเป็นศิลปะของ
ชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ไดรับการตกทอดมานับพันปี	และภาพเขียนอัน
วิจิตรบรรจงที่ฝาเพดานที่ศิลปินบรรจงใชพูกันวาดดวยเทา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต	ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต	จัด
เป็น	1	ใน	5	เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sea	garden	Hotel,	Bien	Vang	Hotel,	Nhu	Minh	Hotel,	Hawai	Hotel,	Hoang	Dai	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสูภูเขาบานาฮิลล	หางจากตัวเมืองดานังประมาณ	25	กิโลเมตร	ภูเขาแหงน้ีประกอบไปดวย	รีสอรท

โรงแรม
นําทานสูจุดไฮไลต	นัง่กระเชา	ขึน้ไปขางบนภูเขาบานาฮิลล	ที่ไดรับการบันทึกสถิติโลก	โดย	World	Record

วาเป็นกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก	ในประเภท	Non	Stop	เพราะมีความยาวถึง	5,801	เมตร	ในอดีตบานาฮิลลเป็น
สถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง	ถูกคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนา
ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา	บานาฮิลล	แฟนตาซี	ปารค	(Ba	Na	Hills

Fantasy	Park)	สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ	โดยสรางใหเป็นเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่สวยงาม	ตั้ง
อยูทามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล	มีหลาย	ๆโซนใหรวมสนุกกัน	อยางเชน	ภาพยนตรในระบบ
3D,4D,5D	บานผีสิง	ถํ้าไดโนเสาร	เกมสนุกๆ	เครื่องเลนตางๆ	รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนบานาฮิลล	(บุฟเฟนานาชาติ)

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฮอยอัน	เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึน้ทะเบียนจากองค

การยูเนสโก	ซึ่งมนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา	200	ปี	มีหลังคาทรงกระดองปู	แบบเฉพาะของ



เมืองฮอยอัน	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไมซํ้ าแบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก
ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน
นําทานเดินชมยานการคา	แลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง	ที่ชาวจีน(กวางตุง)	ฟุกเกวีย๋นใหความเคารพ

นับถือกอนออกเรือคาขายเป็นความสิริมงคล	ที่นับถือกวนอู	มีเรื่องราวในสามกก	รอบสถานที่แหงน้ี
นําชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร	วัดกวนอู	ศาลเจาชุมชนชาวจีน	ชมสะพานญี่ป ุน	สะพานเกาไหลเวียน	ซึ่ง

เป็นสัญลักษณของเมืองฮอยอัน	ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน	และ
บานโบราณ	อายุยาวนานกวา	200	ปี	ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยูของชาวจีนเขา
เมื่อศตวรรษที่	17	ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ	ตอดวยการชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ
อาทิ	ภาพผาปักมืออันวิจิตร	โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ	เมืองฮอยอัน	เสื้อปัก	กระเปาปัก	ผาพันคอ	ตะเกียบไมแกะ
สลัก	ชุดอาวหยาย	(ชุดประจําชาติเวียดนาม)	ฯลฯ	

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Sea	garden	Hotel,	Bien	Vang	Hotel,	Nhu	Minh	Hotel,	Hawai	Hotel,	Hoang	Dai	Hotel	หรือ

เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบนบานาฮิลล	(บุฟเฟนานาชาติ)

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม	ตั้งอยู
ในเขตจังหวัดกวางนาม	มีประชากรอาศัยอยูราว	80,000	คน	ในอดีตเคยเป็น
เมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต



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

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Sea	garden	Hotel,	Bien	Vang	Hotel,	Nhu	Minh	Hotel,	Hawai	Hotel,	Hoang	Dai	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานสักการะ	องคเจาแมกวนอิม	วัดหลินอึง๋	ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็นวัดสรางใหมใหญที่สุดของเมือ

งดานัง	เป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิ	์ที่รวบรวมความเชื่อ	ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคนอยูในที่น้ี	ภายใน
วิหารใหญของวัด	เป็นสถานที่บูชา	เจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี	นอกจากน้ี
ยังมีรูปป้ันเจาแมกวนอิม	ซึ่งมีความสูงถึง	67	เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม	ตั้งอยูบนฐานดอกบัว	กวาง	35	เมตร	ยืน
หันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล	คอยปกปองคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหิน
ออนแกะสลักเป็นรูป	18	พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด	วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวบาน
มากราบไหวบูชาและขอพรแลว	ยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม	เป็นอีกหน่ึงจุดที่สามารถมองวิว	เมือ
งดานังไดสวยงามมาก
นําทานสู	ตลาดฮาน	เป็นตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย	อาทิ	เสื้อ

เวียดนาม	หมวก	รองเทา	กระเปา	สินคาพื้นเมือง	โดยเฉพาะงานฝีมือ	อาทิ	ภาพผาปักมืออันวิจิตร	โคมไฟ	ผาปัก
กระเปาปัก	ตะเกียบไมแกะสลัก	ชุดอาวหยาย	(ชุดประจําชาติเวียดนาม)	ฯลฯ	ไวเป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคน
ที่บาน
นําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานเมืองดานัง	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
12.00	น.	ออกเดินทางจาก	เมืองดานัง	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบินไทยแอรเอเชีย	เทีย่วบินที	่FD	637	(ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.20	ช่ัวโมง)

ชวงบาย
13.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรม



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

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทาง	กอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํา	กรุปไดอยางนอย	10
ทาน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสีย	หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน,	ภัยธรรมชาติ,	การจลาจลตางๆ	เป็นตน
3.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ

ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร

ใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
2.	คาที่พักหองคู	ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
3.	คาอาหาร	ดังที่ระบุในรายการ
4.	คาเขาชม	ดังที่ระบุในรายการ
5.	คารถนําเที่ยว	ดังที่ระบุในรายการ
6.	คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

1.	คาใชจายสวนตัว	เชน	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือรายการทัวร	คาซักรีด	คามินิบาร	คาโทรศัพท	ฯลฯ
2.	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัม)
3.	คาทําหนังสือเดินทาง
4.	คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
5.	คาทิปคนขับรถ	ไกดทองถิน่	วันละ	150	ตอทาน	/	600	บาทตอทิป
6.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนับจากวันทีเ่ดินทาง

หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใช
จายที่เกิดขึน้
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือไม

สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด



ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	และขอเก็บเงินทั้งหมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผูเดินทาง
ได	15วัน	กอนการเดินทาง)


