
 

เวียดนามกลาง ดานัง-เว-ฮอยอัน 4วัน 3คืน 
(THAI AIR ASIA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว 



 

พิเศษ...อินเตอรบุฟเฟบานาฮิลล-กุงมังกร 
บริหารอาหารบนเครือ่ง ไป-กลบั 

แถมฟรีกระเปากิ๊ฟเกชอปปง 
วันที่1 กรุงเทพ-ดานัง-เว 

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมืองเคานเตอรสายการบินไทยแอร

เอเชีย (FD) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.10 น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 636 (ใชระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)  

 *บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

11.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองเว ตามถนนเรียบตาม

ชายฝงทะเลตะวันตก รอดอุโมงคฮายวาน ซึ่งเปนอุโมคทีเจาะระหวางเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหวาง

ทางนําทานแวะพักผอนรานกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากเยื้อไมไผ ซึ่งเปนนวรรตกรรม

ใหมประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมาเผา ผานขบวนการตางๆเพื่อจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมา

เปนสินคาตางๆที่มีประโยชนดีตอสุขภาพ นําทานชม วัดเทียนมู เปนศูนยกลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเกาแก

นับเปนหลายรอยป วัดแหงนี้มี เจดีย Phuoc Duyen ทรงเกงจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝงซายและขวามีศิลาจารึกและระฆัง

สําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถเกงคันหนึ่งสีฟา ของอาดิตเจาอาวาสองคที่เคยเผา

ตัวกลางกรุงโฮจิมินห เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสตและการฉอราษฎบังหลวงของรัฐบาล

โงดินเยียม เปนสิ่งที่มีความสําคัญทางประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปจจุบันรถออสตินสี

ฟาคันนั้นไดถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงนี้ นําทานชอปปงตลาดดงบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว ใหทาน

ไดเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินคาเครื่องใชตางๆรวมไปถึงสินคาพื้นเมือง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําคณะลองเรือมังกรที่แมน้ําหอม ชมบรรยากาศและความเปนอยูสองฟากฝง พรอมชมการแสดงดนตรีพระ

ราชนิพนธที่เปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเปนการแสดงที่งดงาม และเปนส่ิงที่เวลา

มาเที่ยวเมืองเวไมควรพลาด 

พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่2 เว-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห-ดานงั 



 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเขาชมพระราชวังโบราณไดโนย แหงสุดทายของเวียดนาม ที่องคการยูเนสโกประกาศใหเปนแหลงมรดกโลก 

เปนที่ประทับ ที่ทําการของระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศเหงียน มีกษัตริย 13 องคที่ได

ขึ้นครองราชย นับตั้งแตป ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง นํา

ทานชมทั้ง 3 สวนของพระราชวังอันไดแก กําแพงรอบนอกปองกันตัวพระราชวังที่เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของ

พระองคกับเสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรคด “ไถหวา”และสวนที่สําคัญสุดของ

พระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนที่ประทับของพระองค พระราชิน ีนางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันท ีที่เรียกกัน

วา ”ตื๋อกั๋มถั่น” จากนั้นนําทานแวะชื่อของฝากของที่ระลึกเมืองเว เชน ขนมพื้นเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายาดอง

ฮองเต เปนตน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นําทานชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก กับ

สถาปตยกรรมตะวันตก ดวยทรงเปนจักรพรรดิในราชวงศเหงียนเพียงพระองคเดียว ที่ไดเดินทางไปยังประเทศฝร่ังเศส 

สุสานแหงนี้สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดีโดยใชเวลากอสรางนานถึง 11ป พระเจาไคดิงหเปนพระบิดาบุญธรรม

ของพระเจาเบาได ทรงครองราชยอยู 9 ป ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองสุสานแหงนี้ถือเปนสุสานที่ยังคงเดิมมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับบรรดาสุสานที่เหลือของจักพรรดิตางๆ ในยุคสงครามไมไดโดนทําลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแมแตนิด

เดียว จากนั้นเดินทางกลับไปเมืองดานัง (ระยะทาง 100 ก.ม) 

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

 

 

 

 

 

 

 

วันที่2 เว-พระราชวังไดโนย-สุสานจัก 
วันที่3 บานาฮลิล-ฮอยอนั-ดานัง-บานาฮิลล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  นําทานสูภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงนี้ประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม 

นําทานสูจุดไฮไลต นั่งกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ที่ไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเปน

กระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเปนสถานตาก

อากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม  

ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮลิล แฟนตาซ ีปารค  (Ba Na Hills Fantasy Park) 

สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสาย

หมอกบนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D  บานผีสิง ถ้ํา



 
ไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่องเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน จากนั้นนําทานชมสะพาน  สีทอง สถานที่

ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงามบนเขาบานาฮิลล           

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล (บุฟเฟนานาชาติ) 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการ

ยูเนสโก ซึ่งมนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ป  มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอย

อัน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่ไมซ้ําแบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณ

ของชาวจีน นําทานเดินชมยานการคา แลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ที่ชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนใหความ

เคารพนับถือกอนออกเรือคาขายเปนความสิริมงคล ที่นับถือกวนอู มีเรื่องราวในสามกก รอบสถานที่แหงนี้ นําชม

พิพิธภัณฑประวัติศาสตร วัดกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ ่งเปน

สัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บาน

โบราณ อายุยาวนานกวา 200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อ

ศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ  ตอดวยการชอปปงสินคาพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ 

ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเปนสัญลักษณ เมืองฮอยอัน เสื้อปก กระเปาปก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก 

ชุดอาวหยาย  (ชุดประจําชาติเวียดนาม)นําทานชมหมูบานแกะสลักหินออน ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในงาน

ฝมือการแกะสลักหินออน หินหยก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร) 

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

 

 

 

 

 

 

วันที่4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเปนวัดสรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานัง 

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคนอยูในที่นี้  ภายในวิหาร

ใหญของวัด เปนสถานที่บูชา เจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูป

ปนเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35 เมตร ยืนหันหลัง

ใหภูเขาและหันหนาออกทะเล คอยปกปองคุ มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝงและยังมีหินออน

แกะสลักเปนรูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมา

กราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เปนอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมือง

ดานังไดสวยงามมาก นําทานสูตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเปา สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร 

โคมไฟ ผาปก กระเปาปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่ระลึก



 
มากมายเพื่อฝากคนที่บาน นําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็ค

เอกสารและสัมภาระ 

12.00 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637 (ใชระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 

 *บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง 

13.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

 

 
 

อัตราคาบริการ 
พักบนบานาฮิลล (โปรดสอบถาม)  

 

วันเดนิทาง ผูใหญ เด็ก พักเดี่ยว 

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 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 

 คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 

 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 



 
 คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 

 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 

 คาทําหนังสือเดินทาง  

 คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 

 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 150 ตอทาน/600 บาทตอทิป 

   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน

กําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง

โดยอัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ 

หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง) 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัย

ธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ  ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ 

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 

 


