
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนั รายการ เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที1่ 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – เมอืงดานงั  PG 947  11.00-12.40 
ตลาดดองบา 

- - ภตัตาคาร 
 Duy Tan Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที2่ 
พระราชวงัโบราณ / ศาลบรรพกษตัรยิ ์/ รา้นตดัชดุประจ าชาต ิ 
ล่องเรอืมงักร / วดัเทยีนมู ่/ เมอืงฮอยอนั / วดัฟุกเกวีย๋น 
วดักวนอ ู/ ชมุชนบา้นโบราณ / หมูบ่า้นหนิออ่น 

ABF ภตัตาคาร ภตัตาคาร 
Ha Wai Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่ บานาฮลิล ์/ บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ / วดัหลนิอีง๋ ABF ภตัตาคาร 
ภตัตาคาร 
บนเรอื 

Ha Wai Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ 
สะพานแหง่ความรกั / ตลาดหา่น เมอืงดานงั  
ดานงั - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ   PG 948  13.40-15.20 

ABF - - - 



วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเด่ียว 
6 – 9 ก.ย 14,900 14,900 3,500 
13 – 16 ก.ย 14,900 14,900 3,500 
20 – 24 ก.ย 14,900 14,900 3,500 
27 – 30  ก.ย 14,900 14,900 3,500 
4 – 7 ต.ค 14,900 14,900 3,500 
12 – 15 ต.ค 15,900 15,900 3,500 
21 – 24 ต.ค 15,900 15,900 3,500 
25 – 28 ต.ค 14,900 14,900 3,500 
1 – 4 พ.ย 14,900 14,900 3,500 
8 – 11 พ.ย 14,900 14,900 3,500 
15 – 18 พ.ย 14,900 14,900 3,500 
22 – 25 พ.ย 14,900 14,900 3,500 
2 – 5 ธ.ค 15,900 15,900 3,500 
7 – 10 ธ.ค 15,900 15,900 3,500 
13 – 16 ธ.ค 14,900 14,900 3,500 
20 – 23 ธ.ค 14,900 14,900 3,500 
28 – 31 ธ.ค 15,900 15,900 3,500 

29 ธ.ค – 01 ม.ค 15,900 15,900 3,500 
 

วนัท่ี1  สนามบินสวุรรณภมิุ – สนามบินดานัง – ตลาดดองบา      
 08.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4  สนามบินสวุรรณภมิู  เคาน์เตอร ์F  
    สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 11.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบนิบางกอกแอร์เวย์ส เทีย่วบนิที ่
PG 947 

  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 
12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport น าทา่นผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืงและเดนิทาง

ไปสูเ่มือ่งเว ้ 

  หลงัจากนัน้น าทา่นละลายทรพัยท์ี ่ตลาดดองบา เป็นตลาด

ทีร่วบรวม สนิคา้ มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย อาท ิ เสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของที่

ระลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  

 ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้เชญิทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรอืจะเดนิเล่นชมบรรยากาศคกึคกัยามค ่าคนืของเมอืงเว้  

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัเมืองเว้  Duy Tan Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี2  พระราชวงัโบราณ – ศาลบรรพกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์หงียน – ร้านตดัชุดประจ าชาติ อ๋าวหย่าย  
   ล่องเรือมงักร – วดัเทียนมู ่- เมืองฮอยอนั – วดัฟกุเกว๋ียน – วดักวนอ ู– ชุมชนบา้นโบราณ  

หมู่บา้นหินอ่อน 
  เช้า          รบัประทานอาหารเช้า ท่ี โรงแรม  

  น าท่านชมเมืองเว้ เมอืงหลวงเก่าเวยีดนามในอดตียาวนาน

มาถงึ 143 ปี  ก่อนทีร่ะบบกษตัรยิ์จะล่มสลายไปกบัสุดทา้ย

ที่ตระกูลเหงยีน น าท่านเข้าชม พระราชวงัโบราณ หรือ 

นครจกัรพรรด ิ(DAI NOI) ทีม่กี าแพงลอ้มรอบ 3 ชัน้ สรา้ง

ในปี ค.ศ. 1845 พระราชวงัแหง่นี้สรา้งตามความเชื่อแบบจนี

โดยพระราชวังแห่งนี้จึงสร้างแบบพระราชวังกู้กง หรือ

พระราชวงัตอ้งหา้มของจนี และพาท่านชมพระราชบลัลงัก์

ทีว่่าราชการของกษตัรยิ ์ตลอดจนหอ้งทรงพระ อกัษร ทีท่ า

การขุนนางทัง้ฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพ

กษตัริย ์แห่งราชวงศเ์หงียน   แต่มาถกูท าลายเสยีหายจาก

ระเบดิไปอยา่งมากในสมยัสงครามเวยีดนาม     

น าทา่นไปเยีย่มชมรา้นตดัชดุประจ าชาต ิอ๋าวหย่าย ซึง่ท่าน

จะได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อผา้สวยๆหลากสหีลายลาย  

และสามารถสัง่ตัดให้เสร็จได้ภายใน1วันบริการจัดส่งที่

โรงแรม เพือ่ใหท้า่นไดส้วมชดุใสเ่ดนิเล่น ถ่ายรปูรอบเมอืงใน

วนัรุ่งขึน้ได้  ต่อด้วยน าท่านเลอืกซื้อ พลอยธรรมชาตแิท ้

สสีนัสดใส สวยงาม พลอยเนื้อใสสะอาด ในราคาทีค่ณุจบัจองเป็นเจา้ของได ้  



น าคณะลงเรือมงักรล่องแม่น ้าหอมไปยงัวดัเทียนมู่ ชม

บรรยากาศทีส่วยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ทีเ่จดยี์เทยีนมู่ มี

หอคอยเจดยี ์8 เหลีย่ม สงู 8 ชัน้ ซึง่ตัง้อยู่บนฝัง่ซา้ยของแม่

น ้าหอม พรอ้มเรื่องเล่ามากมายเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา ณ 

ทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รถออสตินสฟ้ีาคนัประวตัศิาสตร์ทีโ่ลก

ตอ้งจารกึเนื่องมาจาก มพีระจนีขบัรถออสตนิคนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ชวอ์ยูท่ีว่ดันี้ไปราดน ้ามนั เผาตวัเอง

ประทว้งรฐับาลเวยีดนามทีท่ าลายพทุธศาสนา และเกบ็ภาพแหง่ความประทบัใจรมิแมน่ ้าหอม 

   น าท่านชมรา้นของฝาก  Specialities of Hue  เลอืกซื้ออาหารพืน้เมอืง อาท ิขนมเหนียว ขนม

กรอบ ขงิอบแหง้ปรงุรส เหลา้หมงิหมาง  สมนุไพรบ ารงุก าลงัทีม่สีรรพคณุ 108 เป็นตน้  

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ท่ีเมืองลงัโก  

  น าทา่น  ชมร้านไข่มกุ เลอืกชมผลติภณัฑจ์ากทอ้งทะเล โดยเฉพาะไขมุ่กเมด็งาม พาท่านแวะเลอืก

ซื้อไขมุ่ก เมด็สวยสนิคา้ขึน้ชื่อของเมอืงนี้ ทีน่ ามาเรยีงรอ้ยเป็นสรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอืสามารถซื้อหา

กลบัไปเป็นของก านลั แกต่นเอง และคนทีท่า่นรกั ดว้ยราคาและคณุภาพทีน่่าพอใจ   

บา่ย    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองฮอยอนั เทีย่วชมเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

จาก UNESCO มนต์เสน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มหีลงัคาทรงกระดองปู แบบ

เฉพาะของเมอืงฮอยอนั ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลกั  ชมย่าน

การคา้เมอืงทา่คา้ขายสมยัโบราณของชาวจนี  

 น าท่านสู่ ฮอยอนั เดนิชมย่านการคา้แลว้ตรงไปไหว้พระที่ 

วดัฟกุเกว๋ียน ทีช่าวจนีฟุกเกวีย๋นใหค้วามเคารพนบัถอืก่อน

ออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล  น าชม พิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชม

สะพานญี่ปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมืองฮอยอัน  ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน  

และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่งัคงเหลอือยู่ของชาวจนีเขา้เมื่อ

ศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทบัใจ ต่อ

ด้วยการช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาท ิ

ภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟซึ่งเป็นสญัลกัษณ์เมอืงฮอย

อนั เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย  (ชุดประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ 

น าท่านแวะชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเน๊ือก  ทีม่แีหล่งวตัถุดบิหนิอ่อนเนื้อด ี และช่างแกะสลกัฝีมอื

ประณีตสง่ออกจ าหน่ายทัว่โลก   

 ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สู ่ทีพ่กัเมอืงดานงั  Ha wai Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 



วนัท่ี3  ดานัง - นัง่กระเช้าขึน้ภเูขาบานาฮิลล ์– บานาฮิลล ์แฟนตาซี ปารค์ – วดัหลินอ๋ึง  –ทะเลดานัง  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ท่ี โรงแรม  

จากนัน้น าท่านเยอืนภูเขา บานาฮิลล ์ทีอ่ยู่ในดานัง โดยอยู่

หา่งจากตวัเมอืงประมาณ 25 กโิลเมตร ซึง่ภูเขาแห่งนี้มทีัง้รี

สอร์ท โรงแรม จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนัง่กระเช้าขึ้นไป

ขา้งบน ทัง้นี้กระเชา้แห่งบานาฮลิล์ไดร้บัการบนัทกึสถติโิลก 

โดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ใน

ประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,042 เมตร ใน

อดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนาม

กลาง ถูกค้นพบในสมยัที่ฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนาม 

รวมทัง้สวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล ์แฟนตา

ซี ปารค์  (Ba Na Hills Fantasy Park) คอื สวนสนุกในร่ม

และกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแห่งเทพนิยายทีส่วยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสาย

หมอกบนยอดเขาบานาฮลิล์ มหีลายๆโซนใหร้่วมสนุกกนั อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  

บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเล่นต่างๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั            

  หลงัจากการ ชมเทีย่วทีบ่านารสีอรท์นาทา่นลงเขาเพือ่เดนิทางกลบัดานงั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านออกเดินทางไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัด

หลินอ๋ึง ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวดัสรา้งใหม่ใหญ่ทีสุ่ดของ

เมอืงดานงั เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทีร่วบรวมความเชื่อ ความ

ศรทัธาของธาตุทัง้ห้าและจติใจของผูค้นอยู่ในที่นี้  ภายใน

วหิารใหญ่ของวดั เป็นสถานทีบู่ชา เจ้าแม่กวนอมิและเทพ

องคต์่างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยงัมรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 

เมตรสงูทีสุ่ดในเวยีดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยนืหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหน้าออก

ทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝัง่และยงัมหีนิออ่นแกะสลกัเป็นรปู 18

พระอรหนัต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหว้

บูชาและขอพรแล้ว ยงัเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวทีส่วยงาม เป็นอกีหนึ่งจุดทีส่ามารถมองววิเมอืง

ดานงัไดส้วยงามมาก  

ค า่    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บรกิารอาหารบน
เรอืพรอ้มล่องเรอืแมน่ ้า ฮ่าน ดื่มด ่ากบับรรยากาศยามค ่าคนื
ของนครดานัง หลังอาหารน าท่านไปถ่ายรูปสวยทีระลึกที่
สะพานแหง่ความรกัของเมอืงดานงั)  

  จากนัน้น าทา่น เขา้สูพ่กัทีโ่รงแรม Hawai Hotel   
  และเชิญท่านพกัผ่อนหรือท่องราตรีตามอธัยาศัย ความ

งดงามของเมอืง DANANG ยามราตร ีเสน่หท์ีท่กุทา่นจะประทบัใจมริูล้มื  
 



วนัท่ี4  ดานัง – สะพานแห่งความรกั – ตลาดห่านเมืองดานัง – กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ี โรงแรม  

  น าท่านออกเดนิทางไปถ่ายรูปที่สะพานแห่งความรกัและ 

นัน้น าทา่นละลายทรพัยท์ี ่ตลาดห่านเมืองดานัง เป็นตลาด

ทีร่วบรวม สนิคา้ มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย อาท ิ เสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของที่

ระลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น 

  ไดส้มควรแก่เวลา  น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Da Nang  International Airport เตรียมตวั

เดินทางสู่กรงุเทพฯ  

 13.25 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิบางกอกแอรเ์วยส์  เทีย่วบนิที ่ PG 948 
   (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 
 15.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

****************************************** 
อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพ่กัหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
 คา่ปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั) 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิในภายหลงั 
 ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท้์องถ่ิน 1,000 บาทต่อทิป 
 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีม
เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั ทา่นควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์ห้
เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เครื่องบนิ มฉิะนัน้จะถอื
ว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 



 หากในคณะของท่านมผีูต้้องการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair) เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเกบ็เงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้ 15

วนั กอ่นการเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ทา่น  
 ( ต ่ากว่า 20 ทา่น ตอ้งการเดนิทางมคีา่ใชจ้่าย ทา่นละ 500 บาท ) 
 ในกรณีนี้บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของ
หวัหน้าทวัรแ์ละอบุตัเิหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 


