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วนัที1่ กรงุเทพ-ดานงั-เว ้

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

11.00 น. ออกเดนิทางสูเ่ม ืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสาย
บนิบางกอกแอรเ์วย์ เทีย่วบนิที ่PG 947 (ใชร้ะยะเวลา
ในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) *บรกิารอาหาร
รอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิีตรวจคน
เขา้เมืองแลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่ม ืองเว้ ตามถนนเรียบ
ตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก รอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็น

อุโมค์ทเีจาะระหว่างเขาฮายวาน  มีความยาว 6,280 
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เมตร ระหว่างทางน าท่านแวะพักผอ่นรา้นกาแฟขึน้ชื่อของเวียดนามและชมผลติภณัฑ์ที่
ผลติมาจากเยื้อไมไ้ผ่ ซึง่เป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศฝร่ังเศสทีม่ีขบวนการเอาไมไ้ผม่า
เผา ผา่นขบวนการตา่งๆเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆที่มี
ประโยชน์ดตี ่อสขุภาพ น าทา่นชม วดัเทียนมู ่ เป็นศนูยก์ลางทางพทุธนิกายมหายานที่มี

อายเุกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี วัดแห่งนี้มี เจดยี์ Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8 เหลี่ยม 7 
ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามีศลิาจารึกและระฆังส าริดขนาดใหญห่นักถึง 2,000 กิโลกรัม และ
นอกจากนี้ยังมีรถเกง๋คันหนึ่งสฟ้ีา ของอาดติเจา้อาวาสองคท์ีเ่คยเผาตัวกลางกรุงโฮจมิินห์ 

เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉอ้ราษฎบั์งหลวงของ
รัฐบาลโงดนิเยยีม เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตแิละการเมืองของประเทศเวียดนามใน
ยคุสงคราม ปัจจบัุนรถออสตนิสฟ้ีาคันนั้นไดถ้กูเก็บรักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวัดแหง่นี้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าคณะลอ่งเรอืมงักรที่แมน่ ้าหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝ่ัง 
พรอ้มชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาว

เวียดนาม ถอืไดว้่าเป็นการแสดงทีง่ดงาม และเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมืองเวไ้ม่ควรพลาด 
พกัที่ New Star Hotel, Hue ระดบั3ดาว เทียบเท่า 

 

วนัที2่ เว-้พระราชวงัไดโนย-สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์ดานงั 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย แหง่ส ุดทา้ยของเวียดนาม ที่
องคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เป็นทีป่ระทับ ทีท่ าการของ
ระบบราชวงศส์ ุดทา้ยของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศเ์หงียน มีกษัตริย์ 

13 องคท์ี่ไดข้ ึ้นครองราชย์ นับตัง้แตปี่ ค.ศ. 1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มี
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญโ่ต อลังการเป็นอยา่งยิง่ น าทา่นชมทัง้ 3 สว่น

ของพระราชวังอันไดแ้ก ่ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รียกว่า “กิง
ถ่ัน” ที่ท าการของพระองคกั์บเสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงทีเ่รียกว่า
นครจักพรรคด์ “ไถหว่า”และสว่นทีส่ าคัญสุดของพระราชวังคอืพระราชวัง

ตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของพระองค ์พระราชนิี นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขันที ทีเ่รียก

กันว่า ”ตื๋อก๋ัมถ่ัน” จากนั้นน าทา่นแวะชือ่ของฝากของที่ระลึกเมืองเว ้เช่น ขนมพืน้เมือง
ตา่งๆ ชาฮ่องเต ้เหลา้ยาดองฮ่องเต ้เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านชม สุสานจกัรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ดว้ยทรงเป็นจักรพรรดใินราชวงศเ์หงียน
เพยีงพระองคเ์ดยีว ทีไ่ดเ้ดนิทางไปยังประเทศฝร่ังเศส สสุานแหง่นี้สรา้งดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็กอยา่งดีโดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 11ปี พระเจา้ไค

ดิงห์เ ป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจา้ เบ๋า ได่  ทรง
ครองราชยอ์ยู่ 9 ปี ในยคุที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองสสุาน
แหง่นี้ถอืเป็นสสุานทียั่งคงเดมิมากทีส่ดุเมื่อเทยีบกับบรรดา
สสุานทีเ่หลอืของจักพรรดติา่งๆ ในยคุสงครามไม่ไดโ้ดน

ท าลายจากระเบดิของทหารอเมริกันแมแ้ตน่ิดเดยีว จากนัน้
เดนิทางกลับไปเมอืงดานงั (ระยะทาง 100 ก.ม) ระหว่าง
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ผา่นพืน้ทีร่ิมอ่าวลังโก ซึง่มีการเลีย้งหอยเพือ่การผลติมุก แวะชมสนิคา้ตา่งๆทีท่ าดว้ยฝีมือ
ชาวเวียดนาม ทีท่ าเป็นเครื่องประดับจากไขมุ่ก ภาพฝังเปลอืกหอย ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิทีท่ า
จากไขมุ่ก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

  พักที ่Bien Yang Hotel, Danang ระดบั3ดาว เทียบเท่า 
 

วนัที3่ ดานงั-บานาฮลิล-์ฮอยอนั 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสูภู่เขาบานาฮลิล ์หา่งจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภเูขา
แหง่นี้ประกอบไปดว้ย รีสอร์ท โรงแรม น าทา่นสูจ่ดุไฮไลต ์น ัง่กระเช้าขึน้ไป
ขา้งบนภเูขาบานาฮิลล์ ทีไ่ดรั้บการบันทกึสถติ ิโลก โดย World Record ว่า

เป็นกระเชา้ที่ยาวที่ส ุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 
5,801 เมตร ในอดตีบานาฮิลลเ์ป็นสถานตากอากาศที่ดทีี่สดุในเวียดนาม
กลาง ถกูคน้พบในสมัยที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม รวมทั้งสวนสนุก

ขนาดใหญบ่นยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  (Ba Na Hills Fantasy 
Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมือง

แหง่เทพนิยายทีส่วยงาม ตั ้งอยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลาย ๆโซน
ใหร้่วมสนุกกัน อยา่งเชน่ ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ 

เครื่องเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน           
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั เทีย่วชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเกา่แกก่ว่า 200 ปี  
มีหลังคาทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบ
ทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมืองทา่คา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน 

น าทา่นเดินชมย่านการค้า แลว้ตรงไปไหวพ้ระทีว่ ัดกวางตุ ้ง ทีช่าวจีน(กวางตุง้) ฟุก
เกวี๋ยนใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล ที่นับถอืกวนอู มี
เรื่องราวในสามก๊ก รอบสถานทีแ่หง่นี้ น าชมพิพธิภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์ วัดกวนอู ศาล

เจา้ชมุชนชาวจนี ชมสะพานญี่ปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอย
อัน ซึ่งเชื่อว่าถกูสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้น
โบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี  ซึ่งส รา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมทียั่งคงเหลืออยูข่องชาวจีน
เขา้เมื่อศตวรรษที ่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ  ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงส ินคา้พื้นเมื องโดย
เฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจ ิตร โคมไฟ

ซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เส ื้อปัก กระเป๋าปัก 
ผา้พันคอ ตะเกียบไม ้แกะสลัก ชุดอ๋ าวหย่าย  (ชุด
ประจ าชาติเวี ยดนาม )  ฯลฯ น าท่านชมหมู ่บ ้าน

แกะสลกัหินออ่น ทีม่ีช ือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก 
จากนั้นน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มืองดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Faifo (บฟุเฟ่นานาชาต)ิ 
  พักที ่Bien Yang Hotel, Danang ระดบั3ดาว เทียบเท่า 
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วนัที4่ ดานงั-กรงุเทพ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสักการะองคเ์จ้าแม่กวนอมิ ว ัดหลินอึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่
ใหญท่ี่สดุของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของ
ธาตทัุ้งหา้และจติใจของผูค้นอยูใ่นทีน่ี้  ภายในวิหารใหญข่องวัด เป็นสถานทีบ่ ูชา เจา้แม่

กวนอิมและเทพองคต์ ่างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบนี้  นอกจากนี้ยังมีรูปป้ันเจา้แม่
กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่ส ุดในเวียดนาม ตั ้งอยูบ่นฐานดอกบัว กวา้ง 35 
เมตร ยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไป

หาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญอ่ยูภ่ายใน
วัด วัดแหง่นี้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์ที่ชาวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้  ยัง
เป็นอีกหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวทีส่วยงาม เป็นอีกหนึ่งจดุทีส่ามารถมองวิว  เมืองดานังได ้

สวยงามมาก น าทา่นสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาว
เวียดนามและชาวไทย อาท ิเส ื้อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ส ินคา้พื้นเมือง โดย
เฉพาะงานฝีมือ  อาทิ 4าพผา้ปักมืออันวิจ ิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝาก

คนที่บา้น น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเด ินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

13.35 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอกแอรเ์วย์ เทีย่วบนิที ่PG 

948 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) *บรกิารอาหารร้อน และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
25-28 พ.ย.59 12,900 12,900 3,500 
02-05 ธ.ค.59 14,900 14,000 4,500 
04-07 ธ.ค.59 13,900 13,900 3,900 
11-14 ธ.ค.59 12,900 12,900 3,500 
23-26 ธ.ค.59 13,900 13,900 3,900 

30 ธ.ค.59-02 ม.ค.60 18,900 18,900 5,000 

06-09 ม.ค.60 13,900 13,900 3,500 

13-16 ม.ค.60 13,900 13,900 3,500 

20-23 ม.ค.60 13,900 13,900 3,500 

27-30 ม.ค.60 15,900 15,900 3,500 

03-06 ก.พ.60 15,900 15,900 3,500 

10-13 ก.พ.60 15,900 15,900 3,500 

19-22 ก.พ.60 13,900 13,900 3,500 

24-27 ก.พ.60 14,900 14,900 3,500 
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03-06 ม.ีค.60 14,900 14,900 3,500 

10-13 ม.ีค.60 13,900 13,900 3,500 
17-20 ม.ีค.60 13,900 13,900 3,500 

24-27 ม.ีค.60 13,900 13,900 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทิปคนขบัรถ ไกดท์้องถิน่ วนัละ่ 150 ตอ่ท่าน/600 บาทตอ่ทิป 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง  และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า  5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 
 การช าระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ท่านควร

จัดเตรียมคา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่

พักและตั๋วเครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ
 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่น

ออกบัตรโดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 
 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทัวร์ทัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงินทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร์ 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์ JV08 VA DANUNG 4D MAR17-PG-W41 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ  

ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 

 


