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เวยีดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอนั  
4วนั 3คนื  (THAI AIR ASIA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่วเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พกัโรงแรม 3-4ดาว 
พเิศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร 

 แถมฟรีกระเป๋ากิฟ๊เก๋ชอปป้ิง  
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วนัที1่ กรุงเทพ-ดานัง-เว้ 

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคาร1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย (FD) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 636 (ใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง)  

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวนัตก รอดอุโมงค์ฮายวาน ซ่ึงเป็นอุโมคที์เจาะ
ระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางน าท่านแวะพกัผ่อนร้านกาแฟข้ึนช่ือของ
เวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่  ซ่ึงเป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศฝร่ังเศสท่ีมี
ขบวนการเอาไมไ้ผม่าเผา ผา่นขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้
ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ น าท่านชม วัดเทียนมู่ เป็นศูนยก์ลางทางพุทธนิกายมหายานท่ีมีอายุ
เก่าแก่นบัเป็นหลายร้อยปี วดัแห่งน้ีมี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8 เหล่ียม 7 ชั้น ฝ่ังซ้ายและขวามี
ศิลาจารึกและระฆงัส าริดขนาดใหญ่หนกัถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากน้ียงัมีรถเก๋งคนัหน่ึงสีฟ้า ของ
อาดิตเจา้อาวาสองคท่ี์เคยเผาตวักลางกรุงโฮจิมินห์ เพื่อประทว้งการบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนา
คริสต์และการฉ้อราษฎ์บงัหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัทางประวติัและการเมือง
ของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบนัรถออสตินสีฟ้าคนันั้นได้ถูกเก็บรักษาและจดัแสดงไว้
ภายในวดัแห่งน้ี น าท่านช้อปป้ิงตลาดดงบา ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเว ้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ี
ระลึก สินคา้เคร่ืองใชต่้างๆรวมไปถึงสินคา้พื้นเมือง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าคณะล่องเรือมังกรทีแ่ม่น า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง พร้อมชมการแสดง
ดนตรีพระราชนิพนธ์ท่ีเป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดว้า่เป็นการแสดงท่ี
งดงาม และเป็นส่ิงท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเวไ้ม่ควรพลาด 
พกัที ่Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4

ดาว 
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วนัที2่ เว้-พระราชวงัไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเขา้ชมพระราชวังโบราณไดโนย แห่งสุดทา้ยของเวียดนาม ท่ีองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็น
แหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีท าการของระบบราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนาม คือพระราชวงศ์
เหงียน มีกษตัริย ์13 องค์ท่ีไดข้ึ้นครองราชย ์นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวงัอนัไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอก
ป้องกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกว่า “กิงถัน่” ท่ีท าการของพระองค์กบัเสนาธิการและแม่ทบั ทอ้งพระโรงท่ี
เรียกว่านครจกัพรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนท่ีส าคญัสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัต้องห้าม เป็นท่ี
ประทบัของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียกกนัวา่ ”ต๋ือกัม๋ถัน่” จากนั้น
น าท่านแวะช่ือของฝากของท่ีระลึกเมืองเว ้เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต ้เหลา้ยาดองฮ่องเต ้เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก 

กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ดว้ยทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศ์เหงียนเพียงพระองคเ์ดียว ท่ีไดเ้ดินทางไปยงั
ประเทศฝร่ังเศส สุสานแห่งน้ีสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กอยา่งดีโดยใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 11ปี พระเจา้
ไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจา้เบ๋าได่ ทรงครองราชยอ์ยู่ 9 ปี ในยุคท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครอง
สุสานแห่งน้ีถือเป็นสุสานท่ียงัคงเดิมมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบับรรดาสุสานท่ีเหลือของจกัพรรดิต่างๆ ในยุค
สงครามไม่ไดโ้ดนท าลายจากระเบิดของทหารอเมริกนัแมแ้ต่นิดเดียว จากนั้นเดินทางกลบัไปเมืองดานัง 
(ระยะทาง 100 ก.ม) 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือ

เทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
นที2่ เว้-พระราชวงัไดโนย-สุสนจัก 

วนัที3่ บานาฮิลล์-ฮอยอนั-ดานัง-บานาฮิลล์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตวัเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งน้ีประกอบไปด้วย รี

สอร์ท โรงแรม น าท่านสู่จุดไฮไลต ์น่ังกระเช้าข้ึนไปขา้งบนภูเขาบานาฮิลล์ ท่ีไดรั้บการบนัทึกสถิติโลก 
โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 
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เมตร ในอดีตบานาฮิลลเ์ป็นสถานตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มา
ปกครองเวยีดนาม 
ให้ท่านอิสระกบัเคร่ืองเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills 
Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ี
สวยงาม ตั้ งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น 
ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บา้นผีสิง ถ ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านคา้และ
ร้านอาหารครบครัน           

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ) 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดรั้บการข้ึนทะเบียน

จากองค์การยูเนสโก ซ่ึงมนต์เสน่ห์อยู่ที่บา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี  มีหลงัคาทรงกระดองปู 
แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชม
ย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน น าท่านเดินชมย่านการค้า แลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ีวัด
กวางตุ้ง ท่ีชาวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนให้ความเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล ท่ี
นบัถือกวนอู มีเร่ืองราวในสามก๊ก รอบสถานท่ีแห่งน้ี น าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วดักวนอู ศาล
เจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพานญ่ีปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเช่ือว่า
ถูกสร้างเพื่อเช่ือมคนในชุมชนหลากหลายเช้ือชาติเขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 
ปี ซ่ึงสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เม่ือศตวรรษที่ 17 ให้ท่าน
ไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ  ต่อดว้ยการช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้
ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ เมืองฮอยอนั เส้ือปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไม้
แกะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย  (ชุดประจ าชาติเวียดนาม)น าท่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัไปทัว่โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน หินหยก จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานงั 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร) 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือ
เทยีบเท่า 
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นจัก 
วนัที4่ ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของ
เมืองดานงั เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผูค้น
อยู่ในที่น้ี  ภายในวิหารใหญ่ของวดั เป็นสถานที่บูชา เจา้แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเช่ือ
ของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม 
ตั้งอยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่
อยู่ภายในวดั วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงั
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานงัไดส้วยงามมาก 
น าท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ 
เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร 
โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ี
ระลึกมากมายเพื ่อฝากคนที่บา้น น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั เพื ่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.00 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 637 (ใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.20 ช่ัวโมง) 

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
พกับนบานาฮิลล์ (โปรดสอบถาม)  

 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 

12-15 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500 

19-22 ต.ค.60 12,900 12,900 3,500 

20-23 ต.ค.60 14,900 14,900 3,500 

26-29 ต.ค.60 13,900 13,900 3,500 

02-05 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

09-12 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

16-19 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 

23-26 พ.ย.60 12,900 12,900 3,500 
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02-05 ธ.ค.60 13,900 13,900 4,000 

08-11 ธ.ค.60 14,900 14,900 4,000 

14-17 ธ.ค.60 12,900 12,900 3,500 

28-31 ธ.ค.60 15,900 15,900 4,000 

29 ธ.ค.60-01 ม.ค.61 15,900 15,900 4,000 

11-14 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

18-21 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

25-28 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

 
 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
 ค่าท่ีพกัหอ้งคู ่ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
 ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วนัล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทปิ 
   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
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เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 5,000 บาท พร้อมกบัเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะ
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก
คร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้15วนั ก่อน

การเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน ใน

กรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ

ไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และอุบติัเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษทั
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
 


