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เวียดนามกลาง ดานงั-เว-้ฮอยอนั 4วนั 3คืน 

(THAI AIR ASIA) 

โปรแกรมทวัรเ์หมือนกนั แต่จองกบัเราถูกกว่า  
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เท่ียวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พกัโรงแรม 3-4ดาว 

พิเศษ...อินเตอรบุ์ฟเฟ่บานาฮิลล-์กุง้มงักร 

บรหิารอาหารบนเครื่อง ไป-กลับ 

แถมฟรกีระเป๋าก๊ิฟเกช๋อปป้ิง 

วนัที1่ กรงุเทพ-ดานงั-เว ้
07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
10.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 

636 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  
 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง

เว ้ตามถนนเรยีบตามชายฝ่ังทะเลตะวนัตก รอดอโุมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็นอโุมคท์เีจาะระหวา่ง
เขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร ระหวา่งทางนําท่านแวะพักผ่อนรา้นกาแฟขึน้ชือ่ของ
เวียดนามและชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ ซึง่เป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศ
ฝร่ังเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผม่าเผา ผา่นขบวนการตา่งๆเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใช ้

ผลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆทีม่ปีระโยชน์ดตีอ่สขุภาพ นําท่านชม วดัเทยีนมู ่เป็นศนูยก์ลาง
ทางพทุธนกิายมหายานทีม่อีายเุกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี วดัแหง่นีม้ ีเจดยี ์Phuoc Duyen 
ทรงเก๋งจนี 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิาจารกึและระฆังสํารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 
2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี้ยังมรีถเก๋งคันหนึง่สฟ้ีา ของอาดติเจา้อาวาสองคท์ีเ่คยเผา
ตัวกลางกรุงโฮจมินิห ์เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิตแ์ละการฉอ้
ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีม เป็นสิง่ที่มคีวามสําคัญทางประวัตแิละการเมอืงของ
ประเทศเวยีดนามในยคุสงคราม ปัจจบุันรถออสตนิสฟ้ีาคันนัน้ไดถ้กูเก็บรักษาและจัดแสดงไว ้
ภายในวดัแหง่นี ้นําทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงบา ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเว ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากของทีร่ะลกึ สนิคา้เครือ่งใชต้า่งๆรวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนําคณะล่องเรอืมงักรทีแ่ม่น า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝ่ัง 
พรอ้มชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาว
เวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงทีง่ดงาม และเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวไ้มค่วรพลาด 
พกัที ่Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที2่ เว-้พระราชวงัไดโนย-สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย แห่งสุดทา้ยของเวยีดนาม ที่องค์การยูเนสโก
ประกาศใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เป็นทีป่ระทับ ทีทํ่าการของระบบราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศ
เวยีดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตรยิ์ 13 องค์ที่ไดข้ ึน้ครองราชย์ นับตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญโ่ต อลังการเป็นอยา่งยิง่ นําท่านชม

ทัง้ 3 สว่นของพระราชวังอันไดแ้ก ่กําแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รยีกวา่ “กงิถ่ัน” 
ทีทํ่าการของพระองคก์ับเสนาธกิารและแมทั่บ ทอ้งพระโรงทีเ่รยีกวา่นครจักพรรคด ์“ไถหวา่”
และสว่นทีส่ําคัญสดุของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระ

ราชนิี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขันท ีทีเ่รยีกกันวา่ ”ตือ๋กั๋มถ่ัน” จากนัน้นําท่านแวะชือ่

ของฝากของทีร่ะลกึเมอืงเว ้เชน่ ขนมพืน้เมอืงตา่งๆ ชาฮอ่งเต ้เหลา้ยาดองฮอ่งเต ้เป็นตน้ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านชม สุสานจกัรพรรดิไคดงิห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ดว้ยทรงเป็นจักรพรรดใินราชวงศเ์หงยีน
เพียงพระองคเ์ดยีว ที่ไดเ้ดนิทางไปยังประเทศฝร่ังเศส สุสานแห่งนี้สรา้งดว้ยคอนกรีตเสรมิ
เหล็กอยา่งดโีดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 11ปี พระเจา้ไคดงิหเ์ป็นพระบดิาบญุธรรมของพระเจา้
เบา๋ได ่ทรงครองราชยอ์ยู ่9 ปี ในยคุทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองสสุานแหง่นี้ถอืเป็นสสุานทีย่ังคง
เดมิมากที่สุดเมือ่เทียบกับบรรดาสุสานที่เหลือของจักพรรดติ่างๆ ในยุคสงครามไม่ไดโ้ดน
ทําลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแมแ้ต่นิดเดียว จากนั้นเดินทางกลับไปเมอืงดานงั 
(ระยะทาง 100 ก.ม) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 

Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่ เว-้พระราชวงัไดโนย-สสุานจกั 

วนัที3่ บานาฮลิล-์ฮอยอนั-ดานงั-บานาฮลิล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  นําทา่นสูภ่เูขาบานาฮลิล ์หา่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภเูขาแหง่นี้ประกอบ
ไปดว้ย รีสอร์ท โรงแรม นําท่านสู่จุดไฮไลต ์น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบนภูเขาบานาฮลิล ์ที่
ไดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ในประเภท 
Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศทีด่ทีีส่ดุ
ในเวยีดนามกลาง ถกูคน้พบในสมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม 
ใหท้่านอสิระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  
(Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็น
เหมอืนเมอืงแห่งเทพนยิายที่สวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มี
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หลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถ้ํา
ไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน           

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาต)ิ 
บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั เทีย่วชมเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดร้ับการ

ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี  
มหีลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซํ้าแบบทัง้
ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมย่านการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี นํา
ท่านเดนิชมยา่นการคา้ แลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋น
ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล ทีนั่บถอืกวนอู มเีรือ่งราวใน
สามก๊ก รอบสถานทีแ่ห่งนี้ นําชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาว
จนี ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่วา่
ถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุ
ยาวนานกวา่ 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจนี
เขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้
พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมอืง
ฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย  (ชดุประจําชาติ
เวยีดนาม)นําท่านชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอื
การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร) 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 
Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

นจกั 

วนัที4่ ดานงั-ตลาดฮาน-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่
ทีส่ดุของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้
หา้และจติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้  ภายในวหิารใหญ่ของวัด เป็นสถานทีบู่ชา เจา้แม่กวนอมิ
และเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ 
ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35 เมตร ยนืหัน
หลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก
ชายฝ่ังและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้
นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึง่
สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก 
นําท่านสูต่ลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น นําทานเดนิทางสู่

ท่าอากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
12.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที่ FD 

637 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 
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 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
13.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
พกับนบานาฮลิล ์(โปรดสอบถาม)  

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

05-08 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500 

26-29 ก.ค.61 13,900 13,900 3,500 

02-05 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500 

17-20 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500 

24-27 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500 

06-09 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500 

13-16 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500 

20-23 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500 

04-07 ต.ค.61 11,999 11,999 3,500 

11-14 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 

18-21 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 

25-28 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 

01-04 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 

08-11 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 

15-18 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 

23-26 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 

08-11 ธ.ค.61 14,900 14,900 3,500 

13-16 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

14-17 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
 


