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เวียดนามกลาง ดานงั-เว-้ฮอยอนั 4วนั 3คืน 

 (BANGKOK AIRWAYS) 
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เท่ียวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พกัโรงแรม 3-4ดาว 

บานาฮิลลเ์มืองตากอากาศบนยอดเขา 

วนัที1่ กรงุเทพ-ดานงั-เว ้
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิบางกอกแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที่ 
PG 947 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) *บรกิารอาหารรอ้น และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
เว ้ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก รอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็นอุโมค์ทีเจาะ
ระหวา่งเขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร ระหวา่งทางน าท่านแวะพักผอ่นรา้นกาแฟขึน้
ชือ่ของเวยีดนามและชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้
ไมไ้ผ่ ซึ่งเป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศฝร่ังเศสที่มี
ขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะ
ออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆ
ที่มปีระโยชน์ดตี่อสุขภาพ น าท่านชม วดัเทยีนมู ่เป็น
ศนูยก์ลางทางพุทธนกิายมหายานทีม่อีายเุกา่แกนั่บเป็น
หลายรอ้ยปี วัดแหง่นี้ม ีเจดยี ์Phuoc Duyen ทรงเกง๋
จนี 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิาจารกึและระฆัง
ส ารดิขนาดใหญห่นักถงึ 2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี้ยังมรีถเกง๋คันหนึง่สฟ้ีา ของอาดติ
เจา้อาวาสองคท์ีเ่คยเผาตัวกลางกรงุโฮจมินิห ์เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอื
ศาสนาครสิตแ์ละการฉอ้ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีม เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญทาง
ประวัตแิละการเมอืงของประเทศเวยีดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตนิสฟ้ีาคันนัน้ได ้
ถกูเก็บรักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวดัแหง่นี้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าคณะลอ่งเรอืมงักรทีแ่มน่ า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝ่ัง 
พรอ้มชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธท์ี่เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาว
เวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงทีง่ดงาม และเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวไ้มค่วรพลาด 

พกัที ่Green Hotel, Huong Giang Hotel, Muongthanh Hotel, Century Hotel หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4ดาว 
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วนัที2่ เว-้พระราชวงัไดโนย-สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย แห่งสุดทา้ยของเวียดนาม ที่
องคก์ารยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ท าการของ
ระบบราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนาม คอืพระราชวงศเ์หงยีน มกีษัตรยิ ์13 
องค์ที่ไดข้ ึ้นครองราชย์ นับตั ้งแต่ ปี  ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิง่ น าท่านชมทัง้ 3 ส่วน

ของพระราชวังอันไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รียกว่า “กงิ
ถ่ัน” ทีท่ าการของพระองคก์ับเสนาธกิารและแมทั่บ ทอ้งพระโรงทีเ่รยีกวา่นคร
จักพรรคด ์“ไถหวา่”และสว่นทีส่ าคัญสดุของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม 

เป็นทีป่ระทับของพระองค ์พระราชนิ ีนางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขันท ีทีเ่รยีกกันวา่ ”ตือ๋
กั๋มถ่ัน” จากนั้นน าท่านแวะชือ่ของฝากของที่ระลกึเมืองเว ้เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชา
ฮอ่งเต ้เหลา้ยาดองฮอ่งเต ้เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านชม สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์เป็นเพยีงสสุานเดยีว

ที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก กับ
สถาปัตยกรรมตะวันตก ดว้ยทรงเป็นจักรพรรดใินราชวงศ์

เหงียนเพียงพระองค์เดียว ที่ไดเ้ดินทางไปยังประเทศ
ฝร่ังเศส สุสานแห่งนี้สรา้งดว้ยคอนกรีตเสรมิเหล็กอย่างดี
โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 11ปี พระเจา้ไคดงิหเ์ป็นพระ
บดิาบญุธรรมของพระเจา้เบา๋ได ่ทรงครองราชยอ์ยู ่9 ปี ใน
ยุคที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองสุสานแห่งนี้ถือเป็นสุสานที่
ยังคงเดมิมากทีส่ดุเมือ่เทยีบกับบรรดาสสุานทีเ่หลอืของจักพรรดติ่างๆ ในยุคสงครามไม่ได ้
โดนท าลายจากระเบดิของทหารอเมรกิันแมแ้ต่นดิเดยีว จากนัน้เดนิทางกลับไปเมอืงดานงั 
(ระยะทาง 100 ก.ม) ระหวา่งผ่านพืน้ทีร่มิอ่าวลังโก ซึง่มกีารเลีย้งหอยเพือ่การผลติมุก แวะ
ชมสนิคา้ต่างๆทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวเวยีดนาม ทีท่ าเป็นเครือ่งประดับจากไขมุ่ก ภาพฝังเปลอืก
หอย ผลติภัณฑบ์ ารงุผวิทีท่ าจากไขม่กุ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที3่ ดานงั-บานาฮลิล-์ฮอยอนั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสูภู่เขาบานาฮลิล ์หา่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 
25 กโิลเมตร ภเูขาแหง่นี้ประกอบไปดว้ย รสีอรท์ โรงแรม 
น าท่านสู่จุดไฮไลต ์น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบนภูเขาบานา
ฮลิล ์ทีไ่ดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record วา่
เป็นกระเชา้ที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop 
เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็น
สถานตากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลาง ถูกคน้พบใน
สมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม รวมทัง้สวนสนุกขนาดใหญบ่นยอดเขา บานาฮลิล ์
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แฟนตาซ ีปารค์  (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ 
โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแหง่เทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอด
เขาบานาฮลิล ์มหีลาย ๆโซนใหร้ว่มสนุกกัน อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D  บา้น
ผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน           

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั เทีย่วชมเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดร้ับการ

ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก ซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเกา่แก่กวา่ 200 ปี  
มหีลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบ
ทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมย่านการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน 
น าท่านเดนิชมยา่นการคา้ แลว้ตรงไปไหวพ้ระทีว่ดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุ
เกวีย๋นใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล ทีน่ับถอืกวนอู มี
เรือ่งราวในสามก๊ก รอบสถานทีแ่ห่งนี้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์วัดกวนอู ศาล
เจา้ชมุชนชาวจนี ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอย

อัน ซึง่เชือ่วา่ถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน 
และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านได ้
เก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต ่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดย
เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ 
เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวห
ย่าย  (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ น าท่านชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น 
ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิออ่น หนิหยก 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที ่Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที4่ ดานงั-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่
ใหญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ทีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของ
ธาตุทัง้หา้และจติใจของผูค้นอยูใ่นทีน่ี้  ภายในวหิารใหญ่ของวัด เป็นสถานทีบู่ชา เจา้แม่
กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้แม่
กวนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว กวา้ง 35 
เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไป
หาปลานอกชายฝ่ังและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายใน
วัด วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ ยัง
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังได ้
สวยงามมาก น าท่านสูต่ลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาว
เวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดย
เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม ้
แกะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝาก
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คนทีบ่า้น น าทานเดนิทางสูท่ ่าอากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

13.35 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 
948 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) *บรกิารอาหารรอ้น และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
พกับนบานาฮลิล ์(โปรดสอบถาม)  

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

26-29 ม.ค.61 12,900 12,900 3,500 

09-12 ก.พ.61 13,900 13,900 3,500 

02-05 ม.ีค.61 13,900 13,900 3,500 

09-12 ม.ีค.61 12,900 12,900 3,500 

16-19 ม.ีค.61 12,900 12,900 3,500 

23-26 ม.ีค.61 13,900 13,900 3,500 

30 ม.ีค.-2 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500 

06-09 เม.ย.61 14,900 14,900 4,000 

15-18 เม.ย.61 16,900 16,900 4,000 

20-23 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500 

27-30 เม.ย.61 13,900 13,900 3,500 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 



 

 

  

            รหัสโปรแกรมทวัร์  JVN32 VN CENTER 4D3N MAY18-PG-W41 
 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 


