
#7681 ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน ภูเขาบา
นาฮิลล(นั่งกระเชา) ลองเรือมังกรที่แมนํ้าหอม บิน FD
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน วัดหลินอ๋ึง พระราชวังไดโนย สุสานจักรพรรดิ
ไคดิงห บานาฮิลล นั่งกระเชาขึ้นภูเขาบานาฮิลล (Ba Na Hills Fantasy Park)
พิพิธภัณฑประวัติศาสตร ชอปปงตลาดฮาน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติดานัง -
เมืองเว - อุโมงคหายเวิน - วัดเจดียเทียนหมู หรือ วัดเทียนมู -
ตลาดดองบา - ลองเรือมังกร

  
Muongthanh Hotel, Green
Hotel, Huong Giang Hotel,
Century Ho-tel หรือเทียบเทา

2 พระราชวังเว - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห - เมืองดานัง   

Sea garden Hotel, Bien Vang
Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai
Hotel, Hoang Dai Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ยอดเขาบานาฮิลล - Ba Na Hills - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - ฮอ
ยอัน - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู - หมูบานแกะสลักหินออน   

Sea garden Hotel, Bien Vang
Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai
Hotel, Hoang Dai Hotel หรือ
เทียบเทา

4 วัดหลินอึง้ หรือ วัดลินหอึ๋ง - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดานัง - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

14 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 ฿13,900 ฿13,900 ฿13,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติดานั
ง - เมืองเว - อุโมงคหายเวิน - วัดเจดียเทียนหมู หรือ วัดเทียน
มู - ตลาดดองบา - ลองเรือมังกร

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคานเตอร สายการบินไทยแอร
เอเชีย (FD) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

10.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 636 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) *บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

11.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองเว ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮายวาน ซ่ึงเป็นอุโมคทีเจาะระหวางเขาฮาย
วาน มีความยาว 6,280 เมตร

ระหวางทางนําทานแวะพักผอนรานกาแฟขึน้ชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากเย้ือไมไผ ซ่ึงเป็นนวรรตกรรม
ใหมประเทศฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไผมาเผา ผานขบวนการตางๆเพ่ือจะออกมาเป็นดายไมไผและใชผลิตออกมาเป็นสินคา
ตางๆท่ีมีประโยชนดีตอสุขภาพ

นําทานชม วัดเทียนมู เป็นศูนยกลางทางพุทธนิกายมหายานท่ีมีอายุเกาแกนับเป็นหลายรอยปี

นําชมภายในวัดแหงน้ีมี เจดีย Phuoc Duyen ทรงเกงจีน 8 เหล่ียม 7 ชัน้ ฝ่ังซายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาด
ใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากน้ียังมีรถเกงคันหน่ึงสีฟา ของอาดิตเจาอาวาสองคท่ีเคยเผาตัวกลางกรุงโฮจิมินห เพ่ือ
ประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสตและการฉอราษฎบังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟาคันน้ันไดถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัด
แหงน้ี

นําทานชอปป้ิง ตลาดดงบา ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองเว

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก สินคาเครื่องใชตางๆรวมไปถึงสินคาพ้ืนเมือง ตามอัธยาศัย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําคณะ ลองเรือมังกรท่ีแมน้ําหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูสองฟากฝ่ัง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธท่ีเป็น
มรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเป็นการแสดงท่ีงดงาม และเป็นสิ่งท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเวไมควรพลาด

พักท่ี Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Ho-tel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

 เชา  รับประทานอาหารเชา



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ทาอากาศยานนานาชาติดานัง

เมืองเว

อุโมงคหายเวิน

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

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

เมือง เว ตัง้อยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษัตริยในราชวงศเหวียน ซ่ึงไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรัง่เศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมี
แหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีลํา้คามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

รอดอุโมงค Hai Van ท่ีมีความย่ิงใหญ อลังกาลเป็นงานกอสรางแหงภาคความภูมิใจของ
วิศวกร กรรมกรชาวเวียดนาม ทานจะไดชมและบันทึกภาพของอุโมงคทางบกท่ีมีความยาว
6280 เมตรพาลอดภูเขา

วัดเจดียเทียนหมู หรือ วัดเทียนมู บาย

เป็นวัดพุทธมหายาน ตัง้อยูริมแมน้ําหอม เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหล่ียม 7 ชัน้ สูง 21
เมตร ซ่ึงสรางขึน้ใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) คําวา
เทียนหมุ แปลวา เทพธิดา ดังน้ัน นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตัง้ชื่อภาษา
ไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตัง้อยูฝ่ังซายของริมแมน้ําหอมของประเทศเวียดนาม ทางไป
สุสานของพระเจามิงหหมาง วัดแหงน้ีนับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเดน
ท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือ เจดียทรงเกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชัน้ แตละชัน้เป็นตัวแทน
ของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา สวนทางฝ่ังซายและขวาเป็นท่ีตัง้ของศิลาจารึกและ
ระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียเป็นประตูทาง
เขาสูบริเวณภายในวัด มีรูปป้ันเทพเจา 6 องค คอยยืนเฝ าปกปองไมใหความชัว่รายเขามา
เยือนและวัดแหงน้ีเองมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมืองในชวงยุคหลังของเวีย
ตนาม เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก เจาอาวาสของวัดเทียนมูไดใชรถออสตินสีฟาคันเล็ก
เป็นพาหนะไปเผาตัวเองท่ีกลางกรุงไซงอนหรือโฮจิมินหซิตีใ้นปัจจุบัน ในชวงสายของวัน
ท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เพ่ือประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต
และการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลโงดินหเดียมท่ีเป็นคาทอลิก รวมทัง้ใชความรุนแรง
ขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ ปัจจุบันรถออสตินสีฟาคันน้ันได
ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงน้ี



วันท่ี 2 พระราชวังเว - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห - เมืองดานัง

 หมายเหตุ *บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ตลาดดองบา
เป็นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ท่ีอยูติดกับเมื่อน้ําเหือง หรือแมน้ําหอม เป็นแหลง
ชุมนุมคนไทยในเมืองเวท่ีไมไดนัด หมายกันมากอน ของท่ีน่ีสามารถตอรองได และ
จําเป็นตองตอดวย เพราะราคาบางอยางก็สูง

ลองเรือมังกร คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Ho-tel หรือเทียบเทา

ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมป าท่ีสง
กล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสัน้ๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเป็นระ
ยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเขาชม พระราชวังโบราณไดโนย แหงสุดทายของเวียดนาม ท่ีองคการยูเนสโกประกาศใหเป็นแหลงมรดกโลก เป็นท่ี
ประทับ ท่ีทําการของระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศเหงียน มีกษัตริย 13 องคท่ีไดขึน้ครองราชย นับ
ตัง้แตปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญโต อลังการเป็นอยางย่ิง

นําทาน ชมทัง้ 3 สวนของพระราชวัง อันไดแก กําแพงรอบนอกปองกันตัวพระราชวังท่ีเรียกวา “กิงถัน่” ท่ีทําการของ
พระองคกับเสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงท่ีเรียกวานครจักพรรคด “ไถหวา”และสวนท่ีสําคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวัง
ตองหาม เป็นท่ีประทับของพระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับใชเป็นขันที ท่ีเรียกกันวา ”ตื๋อกัม๋ถัน่”

นําทาน แวะชื่อของฝากของท่ีระลึกเมืองเว เชน ขนมพ้ืนเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายาดองฮองเต เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมตะวันออก กับ
สถาปัตยกรรมตะวันตก สุสานแหงน้ีสรางดวคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดีโดยใชเวลากอสรางนานถึง 11ปี พระเจาไคดิงหเป็นพระ
บิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได ทรงครองราชยอยู 9 ปี ในยุคท่ีฝรัง่เศสเขามาปกครองสุสานแหงน้ีถือเป็นสุสานท่ียังคงเดิมมาก
ท่ีสุดเมื่อเทียบกับบรรดาสุสานท่ีเหลือของจักพรรดิตางๆ ในยุคสงครามไมไดโดนทําลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแมแตนิด
เดียว

จากน้ันเดินทางกลับไป เมืองดานัง (ระยะทาง 100 ก.ม)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

่



วันท่ี 3 ยอดเขาบานาฮิลล - Ba Na Hills - สวนสนุกแฟนตาซีพารค -
ฮอยอัน - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู - หมูบานแกะสลัก
หินออน

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

พระราชวังเว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังเพียงท่ีน่ีท่ีเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็นท่ีประทับของกษัตริยในรา
ชวงคเหงียนทัง้ 13 พระองค ในชวงระหวาง คศ. 1802 – 1935 กษัตริยองคแรก ชื่อ
กษัตริยยาลอง (Gia Long) พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี
ค.ศ 1832 รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัตริยองคสุดทายท่ีประทับชื่อกษัตริย
เบาได และเป็นกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห

เมืองดานัง

 บาย

สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห ซ่ึงเป็นสุสานท่ีองคจักรพรรดิองคท่ี 12 สรางขึน้และถือวาเป็น
สุสานท่ีงดงามของสถาปัตยกรรมการกอสรางท่ีมีลวดลายออนชอยผสมผสานกับความ
งามของภาพตกแตงผนังดวยกระเบื้องสี ซ่ึงเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะท่ีไดรับ
การตกทอดมานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงท่ีฝ าเพดานท่ีศิลปินบรรจงใชพูกัน
วาดดวยเทา

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตัง้อยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสู ภูเขาบานาฮิลล (หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร) ภูเขาแหงน้ีประกอบไปดวย รีสอรท และโรงแรม

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

อิสระทานกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวน
สนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเป็นเหมือนเมืองแหงเทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยูทามกลางสายหมอกบนยอดเขา

้ ่



บานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํา้ไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่อง
เลนตางๆ รวมทัง้รานคาและรานอาหารครบครัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟนานาชาติ)

นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึน้ทะเบียนจากองคการยูเนสโก ซ่ึงมนต
เสนหอยูท่ีบานโบราณซ่ึงอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไม
ซ้ําแบบทัง้ในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน

นําทานเดินชม ยานการคา แลวตรงไปไหวพระท่ี วัดกวางตุง ท่ีชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกว๋ียนใหความเคารพนับถือกอนออกเรือ
คาขายเป็นความสิริมงคล ท่ีนับถือกวนอู มีเรื่องราวในสามกก รอบสถานท่ีแหงน้ี

นําชม พิพิธภัณฑประวัติศาสตร วัดกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพานญ่ีป ุน สะพานเกาไหลเวียน ซ่ึงเป็นสัญลักษณของ
เมืองฮอยอัน ซ่ึงเชื่อวาถูกสรางเพ่ือเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ปี
ซ่ึงสรางในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษท่ี 17

อิสระใหทานได เก็บภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผาปักมืออัน
วิจิตร โคมไฟซ่ึงเป็นสัญลักษณ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเปาปัก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย(ชุดประจําชาติ
เวียดนาม)

นําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินออน หินหยก

จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองดานัง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร)

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

ยอดเขาบานาฮิลล

Ba Na Hills

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม ความสนุกสนานอยูท่ี
เครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถสัมผัสความสวยงาม
ทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําให
เราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสี
เขียวเหนือพ้ืนดิน

น่ังกระเชาขึน้สู Ba Na Hills สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ี
น่ี การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเล เพราะสายตาจะจดจอ
อยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน



วันท่ี 4 วัดหลินอ้ึง หรือ วัดลินหอ๋ึง - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานนานา
ชาติดานัง - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

สวนสนุกแฟนตาซีพารค
ท่ีน่ีเป็นสวนหน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทา ทาย
ความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่อง
เลน เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสัน่ประสาทอีกมากมายหรือ
ชอปป้ิงซ้ือของ ท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความ
มันสกันอยางเต็มท่ีใหทานได สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟนานาชาติ

ฮอยอัน

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู

หมูบานแกะสลักหินออน

 บาย

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

สําหรับพิพิธภัณฑประวัติศาสตร หรือชาวเวียตนามเรียก Bao Tang Lich แหงน้ีเป็น
อดีตเป็นสถาบันวิจัยทางโบราณคดีของสํานักฝรัง่เศสแหงปลายบุรพทิศ (Ecole
Hrancaise d’Extreme Orient) สรางขึน้เมื่อปี พ.ศ.2453 สรางใหมปี 2469 กอนจะ
เปิดอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2475 ซ่ึงสิ่งท่ีนํามาจัดแสดงไวท่ีน่ีครอบคลุมถึงประวัติศาสตรเวีย
ตนามทุกสมัย เป็นโบราณวัตถุท่ีหาดูไดยากย่ิง มีกลองสําริดโบราณ ซ่ึงเป็นศิลปะอัน
งดงามของพวกจากท่ีแพรเขามาในประเทศไทยดวย นอกจากน้ียังมีเครื่องถวยชาม และเจา
แมกวนอิมปางประหลาด รวมถึงหองจัดแสดงของใชสิ่งของตางๆ ของกษัตริย 13
พระองคแหงราชวงศเหวียน หากชอบเกี่ยวกับโบราณคดีคุณจะไดสัมผัสรากฐานแหง
อารยธรรมไดดีทีเดียว

หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึงเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง
ไปท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ...เมนูกุงมังกร

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทาน สักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิ ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทัง้หาและ
จิตใจของผูคนอยูในท่ีน้ี ภายในวิหารใหญของวัด เป็นสถานท่ีบูชา เจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบาน

้ ้ ้ ่ ่



แถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปป้ันเจาแมกวนอิม คอยปกปองคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหินออนแกะ
สลักเป็นรูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอ
พรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถมองวิว เมืองดานังไดสวยงามมาก

นําทานสู ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคามากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก
รองเทา กระเปา สินคาพ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผาปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปัก กระเปาปัก ตะเกียบไมแกะสลัก
ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบาน

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

บาย

12.00 น. ออกเดินทางจาก เมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดย สายบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 637 (ใชระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)***บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วัดหลินอึ้ง หรือ วัดลินหอึ๋ง

ตลาดฮาน

ทาอากาศยานนานาชาติดานัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูง
ท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตัง้ดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตัง้อยูบนฐาน
ดวกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความ
หมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18
องคเป็นหินออนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซ่ึง
แฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซ้ึง ตัง้อยูเกาะเซินตรา เป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองดานัง เป็น
สถานท่ีศักดิส์ิทธิ ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทัง้หาและจิตใจของผูคนอยูใน
ท่ีน้ี ภายในวิหารใหญของวัด เป็นสถานท่ีบูชา เจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความ
เชื่อของชาวบานแถบน้ี วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหวบูชา
และขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงาม
ชองเมืองดานัง

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

 บาย



 หมายเหตุ *บริการอาหารรอน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ

ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินโดยสารชัน้ประหยัด 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 วันละ 150 ตอทาน/600 บาทตอทิป

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

 

วีซา
Passport : ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา6เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
พักบนบานาฮิลล (โปรดสอบถาม)

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทัง้หมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน

ทาง)


