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เวียดนามกลาง ดานัง-เว-ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
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เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว
พิเศษ...อินเตอรบุฟเฟบานาฮิลล-กุงมังกร
บริหารอาหารบนเครื่อง ไป-กลับ
แถมฟรีกระเปากิ๊ฟเกชอปปง
อัตราคาบริการ
พักบน บานาฮิลล (โปรดสอบถาม)
วันเดินทาง
04-07 ต.ค.61
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
01-04 พ.ย.61
08-11 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
23-26 พ.ย.61
08-11 ธ.ค.61
13-16 ธ.ค.61
14-17 ธ.ค.61

ผูใหญ
11,999
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
14,900
13,900
13,900

เด็ก
11,999
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
14,900
13,900
13,900

พักเดี่ยว
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ราคาไมรวม คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น วันละ 150 ตอทาน/600 บาทตอทิป

วันที่1

กรุงเทพ-ดานัง-เว

07.30 น.

คณะพรอมกัน ณ อาคาร1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมืองเคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย (FD) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 636 (ใช

10.10 น.
11.30 น.

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

*บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูเมืองเว ตาม
ถนนเรียบตามชายฝงทะเลตะวันตก รอดอุโมงคฮายวาน ซึ่งเปนอุโมคทีเจาะระหวางเขาฮายวาน มี
ความยาว 6,280 เมตร ระหว า งทางนํ า ท า นแวะพั ก ผ อ นร า นกาแฟขึ้ น ชื่ อ ของเวี ย ดนามและชม
ผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากเยื้อไมไผ ซึ่งเปนนวรรตกรรมใหมประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผ
มาเผา ผ า นขบวนการต า งๆเพื่ อ จะออกมาเป น ด า ยไม ไ ผ แ ละใช ผ ลิ ต ออกมาเป น สิ น ค า ต า งๆที่ มี
ประโยชนดีตอสุขภาพ นําทานชม วัดเทียนมู เปนศูนยกลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเกาแก
นับเปนหลายรอยป วัดแหงนี้มี เจดีย Phuoc Duyen ทรงเกงจีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝงซายและขวามี
ศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถเกงคันหนึ่งสีฟา
ของอาดิตเจาอาวาสองคที่เคยเผาตัวกลางกรุงโฮจิมินห เพื่อประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือ
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เย็น

ศาสนาคริสตและการฉอราษฎบังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม เปนสิ่งที่มีความสําคัญทางประวัติและ
การเมืองของประเทศเวียดนามในยุ คสงคราม ป จจุบั นรถออสติ นสี ฟา คั นนั้ นได ถู กเก็ บ รั กษาและจั ด
แสดงไวภายในวัดแหงนี้ นําทานชอปปงตลาดดงบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว ใหทานไดเลือกซื้อของ
ฝากของที่ระลึก สินคาเครื่องใชตางๆรวมไปถึงสินคาพื้นเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําคณะลองเรือมังกรที่แมน้ําหอม ชมบรรยากาศและความเปนอยูสองฟากฝง พรอมชมการ
แสดงดนตรีพระราชนิพนธที่เปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเปนการ
แสดงที่งดงาม และเปนสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเวไมควรพลาด
พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือ
เทียบเทาระดับ 4ดาว

วันที่2

เว-พระราชวังไดโนย-สุสานจักรพรรดิไคดิงห-ดานัง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเขาชมพระราชวังโบราณไดโนย แหงสุดทายของเวียดนาม ที่องคการยูเนสโกประกาศให
เปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนาม คือพระ
ราชวงศ เ หงี ย น มี ก ษัต ริ ย 13 องคที่ ไ ด ขึ้ น ครองราชย นั บ ตั้ งแต ป ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง นําทานชมทั้ง 3 สวนของพระราชวังอันไดแก
กําแพงรอบนอกปองกันตัวพระราชวังที่เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของพระองคกับเสนาธิการและแมทับ
ท อ งพระโรงที่ เ รี ย กว า นครจั ก พรรคด “ ไถหว า ” และส ว นที่ สํ า คั ญ สุ ด ของพระราชวั ง คื อ พระราชวั ง
ตองหาม เปนที่ประทับของพระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อ
กั๋มถั่น” จากนั้นนําทานแวะชื่อของฝากของที่ระลึกเมืองเว เชน ขนมพื้นเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายา
ดองฮองเต เปนตน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท านชม สุ สานจั กรพรรดิ ไคดิ งห เป นเพี ยงสุ สานเดี ยวที่ มี การผสมผสานระหว างสถาป ตยกรรม
ตะวันออก กับสถาปตยกรรมตะวันตก ดวยทรงเปนจักรพรรดิในราชวงศเหงียนเพียงพระองคเดียว ที่ได
เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส สุสานแหงนี้สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดีโดยใชเวลากอสรางนาน
ถึง 11ป พระเจาไคดิงหเปนพระบิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได ทรงครองราชยอยู 9 ป ในยุคที่ฝรั่งเศส
เขามาปกครองสุสานแหงนี้ถือเปนสุสานที่ยังคงเดิมมากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาสุสานที่เหลือของจัก
พรรดิตางๆ ในยุคสงครามไมไดโดนทําลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแมแตนิดเดียว จากนั้นเดินทาง
กลับไปเมืองดานัง (ระยะทาง 100 ก.ม)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang
Dai Hotel หรือเทียบเทา
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วันที่2

เว-พระราชวังไดโนย-สุสานจัก

วันที่3

บานาฮิลล-ฮอยอัน-ดานัง-บานาฮิลล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสูภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงนี้ประกอบไปดวย รี
สอรท โรงแรม นําทานสูจุดไฮไลต นั่งกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ที่ไดรับการบันทึกสถิติ
โลก โดย World Record วาเปนกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง
5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเปนสถานตากอากาศที่ ดี ที่สุดในเวี ยดนามกลาง ถูกค นพบในสมั ย ที่
ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม
ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค (Ba Na Hills
Fantasy Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่
สวยงาม ตั้ งอยู ทา มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิ ลล มี หลาย ๆโซนให ร ว มสนุ กกั น อย างเช น
ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถ้ําไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่องเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและ
รา นอาหารครบครัน จากนั้ น นํ า ทา นชมสะพาน สี ท อง สถานที่ ทอ งเที่ ย วใหม ลา สุ ดตั้ ง โดดเด นเป น
เอกลักษณอยางสวยงามบนเขาบานาฮิลล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟนานาชาติ)
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียน
จากองคก ารยูเ นสโก ซึ ่ง มนตเ สนห อ ยู ที ่บ า นโบราณซึ ่ง อายุเ กา แกก วา 200 ป มีห ลัง คาทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่ไมซ้ําแบบทั้งในดา นศิลปะและการ
แกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน นําทานเดินชมยานการคา แลวตรง
ไปไหวพ ระที่วัด กวางตุง ที่ช าวจีน(กวางตุง ) ฟุก เกวี๋ย นใหค วามเคารพนับ ถือ กอ นออกเรือ คา ขาย
เปน ความสิร ิม งคล ที ่น ับ ถือ กวนอู มีเ รื ่อ งราวในสามกก รอบสถานที ่แ หง นี ้ นํ า ชมพิพ ิธ ภัณ ฑ
ประวัต ิศ าสตร วัด กวนอู ศาลเจา ชุม ชนชาวจีน ชมสะพานญี ่ปุ น สะพานเกาไหลเวีย น ซึ ่ง เปน
สัญ ลัก ษณข องเมือ งฮอยอัน ซึ ่ง เชื ่อ วา ถูก สรา งเพื ่อ เชื ่อ มคนในชุม ชนหลากหลายเชื ้อ ชาติเ ขา
ดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยังคง
เหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอป
ปงสินคา พื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผา ปกมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเปนสัญลักษณ เมือง
ฮอยอัน เสื้อปก กระเปาปก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม)
นําทานชมหมูบานแกะสลักหินออน ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝมือการแกะสลักหินออน
หินหยก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร)
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang
Dai Hotel หรือเทียบเทา

กลางวัน
บาย
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ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเปนวัดสรางใหมใหญที่สุดของ
เมือ งดานัง เปน สถานที ่ศัก ดิ์ส ิท ธิ์ ที ่ร วบรวมความเชื ่อ ความศรัท ธาของธาตุทั้ง หา และจิต ใจของ
ผูค นอยู ใ นที ่นี้ ภายในวิห ารใหญข องวัด เปน สถานที ่บ ูช า เจา แมก วนอิม และเทพองคต า งๆตาม
ความเชื่อของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูป ปนเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุด
ในเวีย ดนาม ตั้ง อยูบ นฐานดอกบัว กวา ง 35 เมตร ยืน หัน หลัง ใหภูเ ขาและหัน หนา ออกทะเล คอย
ปกปอ งคุม ครองชาวประมงที่อ อกไปหาปลานอกชายฝง และยัง มีหิน ออ นแกะสลัก เปน รูป 18 พระ
อรหันตข นาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชา
และขอพรแลว ยัง เปน อีก หนึ่ง สถานที่ทอ งเที่ย วที่ส วยงาม เปน อีก หนึ่ง จุด ที่ส ามารถมองวิว เมือ ง
ดานัง ไดส วยงามมาก นํ า ทา นสู ต ลาดฮาน เปน ตลาดที ่ร วบรวมสิน คา มากมายเปน ที ่น ิย มทั ้ง ชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวีย ดนาม หมวก รองเทา กระเปา สิน คา พื้นเมือง โดยเฉพาะงาน
ฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเปาปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุด
ประจํา ชาติเ วีย ดนาม) ฯลฯ ไวเ ปน ที่ร ะลึก มากมายเพื่อ ฝากคนที่บา น นํา ทานเดิน ทางสูทา อากาศ
ยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637 (ใช

12.00 น.
13.20 น.

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

*บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


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 พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228
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หากท านที่ตองการออกตั๋ วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค าอยู ต างจังหวัด) ใหทานติ ดต อเจ าหน าที่ กอนออกบั ตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15
วัน กอนการเดินทาง)
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10
ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และ
จะไม รั บผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่ สู ญหาย สู ญเสี ย หรื อได รั บบาดเจ็ บที่ นอกเหนื อความรั บผิ ดชอบของหั วหน าทั วร และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 6

