
 
 

 

 

 

บานาฮลิล ์ดานงั เว ้ฮอยอนั  

                                       4 วนั 3 คนื 

   

GO2-ICN TG001 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง – 

เมืองเว ้– วัดเทยีนมู่-น่ังรถสามลอ้ซโิคล่ – ตลาดดองบา – 

ลอ่งเรอืแมน้ํ่าหอม -เมอืงเว ้ 

วันที ่2 : เมอืงเว ้– พระราชวังไดโนย้ – เมอืงดานัง – บานา

ฮลิล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - 

สวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเดน้

บรดิจ ์(Golden Bridge) 

วนัที ่3 : วดัลนิหอ์ ึง๋ – เมอืงฮอยอนั - หมู่บา้นแกะสลกั

หนิอ่อน – หมู่บ ้านก ั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วดัฟุ

กเกีย๋น – เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานญีปุ่่ น – ศาล

กวนอู – สะพานมงักร 

วนัที ่4 : เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยาน

นานาชาตดิานงั – กรุงเทพมหานคร(สนามบนิสุวรรณ

ภูม)ิ 

มนตเ์สนห่แ์หง่บานาฮลิล ์     

...ดานงั เว ้ฮอยอนั... 

4 วนั 3 คนื                     
พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื 

   

  

                                



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– วดั

เทยีนมู-่น ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืแม่

น า้หอม-เมอืงเว ้
✈ �  �  

GOLD HOTEL HUE 

(ระดบั 3 ดาว)      

2 

เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – เมอืงดานงั – บานาฮลิล–์ 

กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park - สวน
ดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเดน้บรดิจ ์

(Golden Bridge)-บานาฮลิล ์

�  �  �  

Mercure French 

Village Bana Hills 

ระดบั 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

3 

เมอืงดานงั-วดัลนิหอ์ ึง๋ – เมอืงฮอยอนั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ
อ่อน – หมู่บา้นก ัม๊ทาน – ล่องเรอืกระดง้ – วดัฟุกเกีย๋น – 

เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานญีปุ่่ น – ศาลกวนอู – สะพาน

มงักร-เมอืงดานงั 

�  �  �  
GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 

4 
เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – 

กรุงเทพมหานคร �  ✈  
 

 ก าหนดการเดนิทาง  

วนัท ี07-10  สงิหาคม 2562 

วนัท ี 12-15 ,16-19,24-27 สงิหาคม 2562 

วนัท ี08-11  กนัยายน 2562 

วนัท ี07-10,12-15,21-24 กนัยายน 2562 

 

 

 

11,900 .- 

12,900 .- 

11,900 .- 

12,900 .- 

 

 

 

HILIGHT  
สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบั
กจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ 

1. เทีย่วชม ดานงั เมอืงแหง่ภูเขาหนิออ่นและชายหาด
ขาวสวย และ พเิศษสดุ พกัโรงแรม 4 ดาว 1 คนื บน 
บานาฮลิล ์                                                                                                                                                        
2. เทีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยู่
ท ัว่เมอืง 

3.พเิศษ !! น ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเวซ้ึง่
เป็นจุดเดน่ 

4. เทีย่วชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงาม  
5. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุใน
โลก  

6. สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็นเอกลกัณแ์ละเสนห ์
อนังดงามของเมอืงดานงั   

7. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาด

ฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมน่ า้ฮาน ไม่
ไกลจากสะพานขา้มแมน่ า้ 

8. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจาก
บรเิวณตน้น า้ทีอุ่ดมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 

9.FREE WIFI ON BUS 
 



 
 

 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู-่น ัง่

รถสามลอ้ซโิคล ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้

08.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประตทูางเขา้

หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

จัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

10.50 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ 

VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ960 

12.30 น. 

 

 

 

กลางวนั 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืง

ดานัง เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลา

ทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงเว  ้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองดว้ยกษัตริย ์
(เวยีดนามและชาตติะวันตกจะใชคํ้าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีน

ทกุพระองค ์ตัง้แตอ่งคท์ี ่1 ถงึองคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแหง่นี ้เป็นเวลานานถงึ 
150 ปี เวจ้งึมชี ือ่ว่าเป็นเมอืงของกษัตรยิ ์และเป็นทีม่าของตน้แบบทางวัฒนธรรมของ
เวยีดนาม เชน่ อาหารเวยีดนาม และ ชดุประจําชาต ิอ่าวหญ๋าย หรอืชดุประจําชาตขิอง
สตรเีวยีดนาม  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชือ่ดังของเมอืงดานัง ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิาย
เซน โดดเดน่ดว้ยเจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดย
แตล่ะชัน้แทนชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ นอกจากนัน้ยงัมศีลิาจารกึ ระฆังสํารดิขนาด
ใหญ่มน้ํีาหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปั้นเทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชั่วรา้ย
ออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์และการเมืองเวียดนามดว้ย
เชน่กัน เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง ณ กรุง
ไซง่อ่นหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจบุัน เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนา
ครสิต์ และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม 
หากไปวัดแหง่นีท้า่นจะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 
 

 พเิศษ!! น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเวซ้ึง่เป็นจดุเดน่และ 

เอกลกัษณ์ของเวยีดนาม (ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/
ตอ่ทรปิ) 
  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ชือ่ดังของเมอืงเว ้
รวบรวมสนิคา้เวยีดนามมากมายเกอืบทุกชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของ



 
 

 

 

สด ผัก ผลไม ้ของทะเล และของทีร่ะลกึตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้
ตามอธัยาศัย 
 น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืสําราญมังกรเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งในอดตี ไปตาม

แม่น้ําเฮยืงยางหรือแม่น้ําหอม ใหท้่านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแม่น้ําทีเ่ต็มไปดว้ย

บา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทีย่ังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของ

ชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแมน้ํ่าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

เขา้พกั น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม GOLD HOTEL HUE หรอืเทยีบเทา่(ระดบั 3 ดาว) 

หรอืเทยีบเทา่ พกัทีเ่มอืงเว ้1 คนื 

วนัที2่ 

เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – เมอืงดานงั – บานาฮลิล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - 

สวนสนกุ The Fantasy Park - สวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR -

สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge)-บานาฮลิล ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจนี 

โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการกอ่สรา้ง ซึง่จําลองแบบมาจาก

พระราชวังกูก้งหรือพระราชวังตอ้งหา้มที่ย ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจีน และการ

กอ่สรา้งพระตําหนักต่างๆ รวมถงึกําแพงโดยรอบของพระราชวังทัง้หมดไดนํ้าอฐิมาจาก

ประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสง่จากทางเรอื คําว่าพระราชวังตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระ

ตําหนักชัน้ในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ท่านัน้ หา้มบุคคลทีไ่มใ่ชเ่ครอื

ญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรอืหากเขา้ไปแลว้ก็จะไมม่สีทิธิอ์อกมาภายนอกได ้คน

ทั่วไปจงึเรยีกพระราชวังแหง่นีว้า่พระราชวังตอ้งหา้ม เหมอืนกับทีค่นจนีเรยีกพระราชกูก้ง

ว่าพระราชวังตอ้งหา้มเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรัส 

ลอ้มรอบดว้ย  คูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวัง

แหง่นีใ้ชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทกุพระองค ์ตัง้แตจ่ักรพรรดยิาลอง 

องค์ที ่1 จนถงึ องคท์ี่ 13 จักรกรพรรดเิบ่าได๋ กษัตรยิอ์งค์สุดทา้ย ซึง่ทรงสละอํานาจ

ใหก้ับรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 2488 (ซึง่ตรงกับสมัยรัชกาลที ่

8 ของราชวงศจั์กร ี

ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูห่่างจาก

เมอืงฮานอยไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 

964 กโิลเมตร ทศิเหนอืตดิกบัเมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกบัจังหวัดกวา่งนาม สว่น

ทศิตะวันออกตดิกบัทะเลจนีใต ้เมอืงดานังเป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิออ่น

สลับซบัซอ้น และยังเป็นเมอืงท่าทีสํ่าคัญเพราะในแถบนี้มหีมูบ่า้นชาวประมงจํานวนมาก

จงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทีสํ่าคัญอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมน ูSeafood  



 
 

 

 

บา่ย 

 

น าทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่ดานงั บานาฮลิล ์ตัง้หา่งจากเมอืงดานังออกไป
ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเทีย่ว
ตากอากาศมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและ
โรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานคิมตัง้แตปี่ 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสได ้
พา่ยแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ ทําใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็น
เวลานาน ปัจจบุนัรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่นี้
อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จาก
ระดับน้ําทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขึน้ไปยงัยอดเขา    
  
 นําทกุทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและ
จนิตนาการของการผจญภยัที ่สวนสนกุ The Fantasy Park (ราคาทวัรร์วมคา่
เครือ่งเลน่ภายในสวนสนกุทกุเครือ่งเลน่ ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่
ทีใ่ชร้ะบบหยอดเรยีญ) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรปูแบบมใีห ้
ทา่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหท้กุ
ทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนีย้งัมรีา้นชอ้ป
ป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
 
 หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวน
ดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุ
ถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ  อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย 
  
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าใน

อุง้มอืยกัษ์ ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานี ้มี

ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่น

คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัวา่กําลัง

เดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิ

ทัศน ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์  

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื  

วนัที3่ เมอืงดานงั-วดัลนิหอ์ ึง๋ – เมอืงฮอยอนั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – หมูบ่า้นก ัม๊
ทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ – วดัฟุกเกีย๋น – เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานญีปุ่่ น – 

ศาลกวนอ ู– สะพานมงักร-เมอืงดานงั 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งนี้เป็นสถานที่

บชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี ้นอกจากนี้

ยงัมรีปูปัน้ปนูของเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว

กวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหา



 
 

 

 

ปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ที่มีคนใหค้วามเคารพและเขา้มา

สกัการะเป็นจํานวนมาก 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของ

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าที่

ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การ

ยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็น

ตัวอย่างของเมอืงท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีาร

ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั ้งของทอ้งถิ่นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมี

เอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ี 

 

แวะชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ

เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นปรษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลาย

แขนง และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สุดคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหลู้กคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam 

Thanh Water Coconut Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ซึง่หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนั

ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชพีหลักของคนที่นี่คืออาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมานําทีพ่าย

เรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  

จากน ัน้เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน้ํ่า

ทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็น

ศูนยก์ลางสําคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่

ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ําตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืง

ดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ี

ประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนทํา

โครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรม

ทีล้ํ่าคา่  

                 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มี

หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่ม

จัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี ชม จั่วฟกุเกีย๋น บา้นประจําตระกลูทีส่รา้งขึน้

เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเกีย้นที่มแีซ่

เดยีวกนั นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ 



 
 

 

 

หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 

สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นที่เก็บ

สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อส่วนทีพั่ก

อาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้น

โบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีม้เีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวม

ไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกัน

อยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู 

และรา้นคา้ต่างๆ   ระหว่างทางขากลับสู่เมอืงดานัง นําท่าน เดนิทางไปชมภเูขาหนิออ่น 

(Marble Mountains) หนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลักษณ์ของเวยีดนาม ซึง่เต็มไปดว้ย

ถ้ําและอโุมงคต์า่ง ๆ ทีพ่ระสงฆเ์คยใชเ้ป็นสถานประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที ่เมอืงฮอยอนั /น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืง

ดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

เขา้พกั 
คณะเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Lavender Home Hotel (ระดบั 3 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

วนัที4่ เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กรงุเทพมหานคร 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

บา่ย 

 

น าท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอกีแห่งหนึ่งของ

เมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 

666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มถีนน 6 ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 

2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมัยใหม ่ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากตํานาน

ของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

                    น าทา่นเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมาย

เป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดเด่นคอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้

ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจํา

ชาตเิวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสนิคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสื้อ

เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึ

สนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

บรกิารอาหารกลางวนับนรถบสั หมีข่วาง หรอืขนมปงัเวยีดนาม 

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลบัประเทศ



 
 

 

 

ไทย 

13.15 น. เดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ 

VIETJET AIR (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ961 

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้ม

ความประทบัใจ 

 

 
โปรแกรม : มนตเ์สนห่แ์หง่บานาฮลิล.์..ดานงั เว ้ฮอยอนั... 

 4 วนั 3 คนื      พกัโรงแรม 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
พักกับผูใ่หญ ่1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัท ี07-10สงิหาคม 2562 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัท ี12-15สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัท ี16-19สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัท ี24-27สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัท ี07-10กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัท ี08-11กนัยายน 2562 11,900.- 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,500.- 

วนัท1ี2-15 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

วนัท2ี1-24 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 



 
 

 

 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ

สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ให ้

เรยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น

กําหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง

โดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทาง

ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่

สามารถเดนิทางได ้



 
 

 

 

7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก

เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง 

เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิ

ทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

 


