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แถมฟรี กระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม 
 

วันที่1 กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คารฟ์ดราก้อน-สะพานแห่งความรัก 
12.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Viet 

Jet Air พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ962 (ใช้ระยะเวลา

ในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เมืองสำคัญ

ทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม นำท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาส
ครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง  ต้อง
แวะชมความสวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจาก
ปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดรา
ก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้น
ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่คู่รักนิยมมา
เขียนชื่อพร้อมคล้องกุญแจ 

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พิเศษอิ่มอร่อย เมนูแหนมเนืองตน้ตำหรับ 
พักที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel 
หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่2 ดานัง-บานาฮลิล์-สะพานมือ-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นำท่านสู่ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนีป้ระกอบไปด้วย รีสอร์ท 

โรงแรม นำท่านสู่จุดไฮไลต์นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World 
Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801เมตร ในอดีต
บานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที ่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั ่งเศสเข้ามาปกครอง



 

 

เวียดนาม ให้ท่านอิสระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na 
Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่
สวยงาม ตั ้งอยู ่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์  มีหลาย ๆโซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น 
ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและ
ร้านอาหารครบครัน จากนั้นนำท่านชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามพร้อมเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์ จุดเช็คอินสุดฮิตตอนนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ) 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกใน
งานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านนั่งเรือกระด้ง เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมือง
ฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั่งเรือกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่าน
เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่ง
มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอย
อันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขาย
สมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้
ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ 
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้า
ด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคง
เหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้ง
สินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน 
เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) จากนั้นนำ
ท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พักที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel 
หรือเทียบเทา่ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่3 ดานัง-เว้-วัดเทียนมู-่ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสูเ่มืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมค์ที่เจาะ
ระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางนำท่านแวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ้นชื ่อของ
เวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอา
ไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื ่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที ่มี
ประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านชม วัดเทียนมู่ เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วัดแห่งนี้มี 
เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋งจีน 8เหลี่ยม 7ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่
หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดตีเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุง
โฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโง
ดินเยียมเป็นสิ่งที ่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม 
ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้ นำท่านช้อปปิ้งตลาดดงบา ที่
มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆรวมไปถึงสินค้าพื้นเมือง
ของชาวเวียดนาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำคณะล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดง
ดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่
งดงามและเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด 
พักที ่Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่า
ระดับ 4ดาว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันที4่ เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

นำท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสุดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศ
ให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม คือพระ
ราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที ่ได้ขึ ้นครองราชย์  นับตั ้งแต่ปี ค.ศ.1802 จนถึง ค.ศ.1945 มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวังอันได้แก่ กำแพง
รอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระ
โรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนที่สำคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่
ประทับของพระองค ์พระราชิน ีนางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมือง
ดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  
ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน
แถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐาน
ดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัด
แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก นำท่านสู่ตลาดฮาน 
เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย  อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก 
รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋า
ปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝาก
คนที่บ้าน นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีก
ชื่อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

18.15 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที ่VZ963 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 
27-30 มิ.ย.62 9,999 9,999 3,500 
28-1 ก.ค.62 9,999 9,999 3,500 

04-07 ก.ค. 62 9,999 9,999 3,500 
05-08 ก.ค. 62 9,999 9,999 3,500 
06-09 ก.ค. 62 9,999 9,999 3,500 
11-14 ก.ค. 62 9,999 9,999 3,500 
18-21 ก.ค. 62  10,999 10,999 3,500 
19-22 ก.ค. 62 10,999 10,999 3,500 
20-23 ก.ค. 62 10,999 10,999 3,500 
25-28 ก.ค. 62 11,999 11,999 3,500 
27-30 ก.ค. 62 11,999 11,999 3,500 
02-05 ส.ค. 62  10,999 10,999 3,500 
03-06 ส.ค. 62 10,999 10,999 3,500 
06-09 ก.ย. 62 9,999 9,999 3,500 
07-10 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
12-15 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
13-16 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 

 

                                                                                               
                                                                                 

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

                                                                                         
                                                                                                   
                                

 

                                                                                         
                                                                                                      

 
 



 

 

14-17 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
19-22 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
20-23 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
21-24 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
27-30 ก.ย. 62 10,999 10,999 3,500 
28-01 ต.ค. 62 10,999 10,999 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุต่ำกว่า 2ปี 

3,000 บาท 

 
 

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางไปและกลับ 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 
▪ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
▪ ค่าที่พักห้องคู ่ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
▪ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
▪ ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
▪ ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
▪ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่า 
▪ อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรีด ค่ามินิบาร ์ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 

                                                          (ช      ุ                    ุ       2             ) 

       1,000    /    /     

    ็                               ณ              ช็      
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▪ ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม) 
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  
▪ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
▪ ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อทิป 
▪   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
▪ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

▪ ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการ

เดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ใน

กรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
 
 



 

 

 
บริการเพิ่มเติม Wifiเล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 



 

 

 



 

 

 


