
ทัวรเ์วียดนามกลาง ดานัง  ฮอยอัน  เว ้ 3 คืน 4 วัน 

วันที� 20 ก.พ. 66 กทม – ดานัง เมืองเว ้- พระราชวังไดโนย ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่
น า้หอม 

02.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สถานธรรม อ.ตาคลี หลงัจากนัน้เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง 
05.00 น.  คณะเดินทางถึง ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1   เคาน์เตอร์ สายการบิน

แอร์เอเซีย (FD634) โดยมเีจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่
ท่าน 

07.15 น.  ออกเดินทางสู่ ดานังเท่ียวบินท่ี FD634  บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง 

พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
09.05 น.  ถึง สนามบินเมืองดานัง  
10.30 น. ทีมงานรอรับคณะทวัร์ท่ี สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นท่ี  เวียดนาม เท่ากับประเทศ
ไทย)ทีมงานคอยต้อนรับท่ีสนามบินดานงั เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมือง
ท่าท่ีส าคญัและเป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเ้จริญและเติบโต มาจากหมู่บ้าน
ชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั 
จากนัน้  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (มือ้ท่ี 1) 
บ่าย เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคณุค่าวฒันธรรมท่ี

มีแบบฉบบัของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยนัจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ถึงเมืองเว้พาคณะชม  น าคณะท่านนั่งรถชิกกะโล่ และถ่ายรูปหน้า
พระราชวงัเว้ ท่ีเก่าแก่และสวยงาม ตวัพระราชวงัถูกสร้างขึน้ตามแบบแผนความเช่ือแบบจีนซ่ึงได้รับอิทธิพล
จากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพนัปี ตวัอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนท่ีเหลือรอดมา
จากการต่อสู้กันครัง้ส าคญัระหว่างเวียดนามทัง้สองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ท่ีเรียกว่ากันว่า 
“สงครามตรุษญวณ”  จากนัน้อิสระช้อปปิง้ท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้หอมรอบนอก
จะเป็นสินค้าของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ทัว่ไป  



เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือ้ท่ี2) หลงัอาหารน าคณะล่องเรือมังกร แม่น า้หอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮืองชม
การแสดงและการบรรเลงเพลง และโชว์วฒันธรรมพืน้เมือง 
หลงัจากนัน้พาคณะทวัร์ เช็คอินเข้าท่ีพกัพกัท่ี 4 ดาว หรือเทียบเท่า พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันท� ี 21 ก.พ. 66 สอง เว้ วัดเทียนมู วัดเจ้าแมก่วนอิม วัดลินอึ�ง สะพานมังกร สะพานความรัก  

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื�อที่3) หลังอาหารน าคณะ เที่ยวชม วัดเทียนมู ซึ่งเป็นเจดีย์ สูง 7 ชั ้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของชาวเวียดนามท่ีนบัถือกันมายาวนาน มีความสงูถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบ
จะมีเทพเจ้าหกองค์ซ่ึงชาวเวียดนามเช่ือว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ หลงัจากนัน้
พาคณะทวัร์ชม  
น าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านธูป (Incense Village) หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีชาวบ้านแทบทุก
บ้านจะออกมานัง่ท าธูปหลากสีสนัโชว์นกัท่องเท่ียว เหตท่ีุหมู่บ้านนีท้ าธูปน่ามา
จากเหตท่ีุชาวเวียดนามต้องแวะซือ้ธูปไปไหว้สกัการะสสุานจักรพรรดิและวดั
ต่างๆ แต่ธูปของหมู่บ้านนีแ้ตกต่างจากธูปทัว่ไปตรงท่ีผสมกลิ่นพิเศษ ไม่ว่าจะ
เป็นอบเชย ตะไคร้ กุหลาบ ในวนัท่ีแดดดี ชาวบ้านจะน าธูปออกมาตากแดด
เหมือนทุ่งดอกไม้เลย 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (มือ้ท่ี 4) ทีอ่่าวลังโก หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่
ดานงั  
พาคณะเท่ียวชม วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดลินอึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็น
สถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเช่ือของชาวบ้านแถบนีน้อกจากนีย้งัมีรูปปัน้ปนูขาว
เจ้าแม่กวนอิมซ่ึงมีความสงูถึง 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบวักว้าง 35 เมตรยืนหนั
หลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา
นอกชายฝ่ังวดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและ
ขอพรแล้วยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงาม
ชองเมือง ดานงั หลงัจากนัน้น าคณะ ไปถ่ายรูปท่ีสะพานมังกรและสะพานความ
รัก  อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่ สะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่
ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสอง
ฟากฝ่ังของแม่น า้ฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานงั เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟืน้คืนประเทศ และเป็นการฟืน้ฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตัง้แต่ปี 2013ด้วย
สถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากต านาน
ของเวียดนามเมื่อกว่า 
หน่ึงพนัปีมาแล้ว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น(มือ้ท่ี5) หลงัอาหารเช็คอินเข้าท่ีพกั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 



วันที� 22 ก.พ. 66  ดานัง น่งักระเชา้ขึน้เขาบาน่าฮิลล ์  ดานัง 

07.00 น. รับประทานอาหารท่ีโรงแรมกับบรรยากาศยามเช้าของดานงั(มือ้ท่ี6) 
จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองดานงั 1 
ชัว่โมงบานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสดุในเวียดนามกลางได้ค้นพบใน
สมยัท่ีฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบน
ภูเขาสร้างท่ีพกัโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานท่ี
พกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างท่ีนัง่กระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความ
สวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทัง้ น า้ตก Toc Tienและล าธาร Suoi no 
(ในฝัน) 
จากนัน้ นัง่กระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นีไ้ด้รับการบนัทึก
สถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ียาวท่ีสดุประเภทNon 
Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าท่ีสงูท่ีสดุท่ี 1,294 เมตรนกัท่องเท่ียวจะได้
สมัผสัปยุเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสทุธิ์อนัสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืม
ไปเสียด้วยซ า้ว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จุดท่ีสงู
ท่ีสดุของบานาฮิลล์มีความสงู 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าท่ีอดุมสมบูรณ์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง(มือ้ท่ี7)แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล์ หลงัอาหารให้คณะเท่ียวชม
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควรพาคณะลงจากบานาฮิว 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น(มือ้ท่ึ8)หลงัอาหารเช็คอินเข้าท่ีพกั  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วันที� 23 ก.พ. 66  ดานัง ฮอยอัน เรือกระดง้ 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า(มือ้ท่ึ9)  ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ 
“เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอันนัน้อดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าท่ีส าคญั
แห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเป็นศนูยก์ลางของการ แลกเปลี่ยน
วฒันธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวนัออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอย
อนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึน้เร่ือยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมือง
ฮอยอนัไว้ได้น าท่านชม 



วดัฟุ๊ กเกีย๋นเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองฮอยอนัใช้เป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น    วดันีม้ี
จุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ี
ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิง้ไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซ่ึงเป็นช่ือ
เจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบ้านไม้ท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสดุของเมืองฮอยอนั สร้างมากว่า 
200 ปี ปัจจุบนัได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การ
ออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม
ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ด้านหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกล้แม่น า้ทูโบนมีประตู
ออกไม้ สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแม่น า้ทูโบนได้เป็นอย่างดีน าชม  สะพานญ่ีปุ่ น
ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศกัดิ์สิทธิ์  ท่ีสร้างขึน้เพื่อสวดส่ง
วิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่ามี มงักรอยู่ใต้พิภพส่วนตวัอยู่ท่ีอินเดียและหางอยู่ท่ีญ่ีปุ่ น ส่วนล าตวัอยู่ท่ี
เวียดนาม เมื่อใดท่ีมงักรพลกิตวัจะเกิดน า้ท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่ นจึงสร้างสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็มลง
กลางล าตวัเพื่อก าจดัมนัจะได้ไม่เกิดภยัพิบตัิขึน้อีก ชมศาลกวนอซ่ึูงอยู่บนสะพาน ญ่ีปุ่ นและท่ีฮอยอัน
ชาวบ้านจะน าสินค้าต่าง ๆ ไว้ท่ีหน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซือ้ของท่ีระลึก เป็นของฝาก
กลบับ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น  เดินทางไปหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นัง่เรือ
กระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ใน
อดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ี
คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม 
ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน า
ท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนุกสนาน  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง(มือ้ท่ี10)ท่ีร้าน Lang Lua หลงัอาหาร แวะเยี่ยม
ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน พาคณะไป   ช้อป
ป้ิงตลาดฮาน นซ่ึงก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น
ผ้า เหล้า บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและ
ขายสินค้าพืน้เมืองของเมืองดานงั 
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 
18.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี  FD639 
** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
19.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ หลงัจากนัน้เดินทางสู่ สถานธรรม อ.ตาคลี โดย
สวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึน้อยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสม
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก  

สิง่ทีค่ณุคดิเนรมติไดโ้ดยเรา 



โรงแรม 
 รวมตั๋ว       

จ ำนวน 30 ท่ำน        พกัเด่ียว 

4ดาว 16,900  2,500บาท 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบิน สายการบินแอร์เอเชีย รวมน า้หนกักระเป๋า

• ค่ารถบสั รับ ส่ง อ.ตาคลี - ดอนเมือง

• ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวเวียดนาม 4 วนั 3 คืน

• ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการระบุ พกัห้องละ 2 ท่าน

• ค่าบตัรเข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ

• ค่าอาหารทุกมือ้ตามท่ีระบุไว้ในรายการ

• ค่ากระเช้าบานาฮิลล์

• ค่ามคัคเุทศก์ท้องถิ่นบรรยายไทยตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอบุตัิเหตวุงเงิน1,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

• ค่า Stamp Passport ข้ามด่านเวียดนาม
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง ( PASSPORT) และเอกสารต่างด้าว 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม (MINI BAR)นอกเหนือจากเมนู 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัผ้า ฯลฯ 
 ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น  และคนขบั ท่านละ 100 บาทต่อท่าน ต่อคน (ค่าทริป 400 บาท) 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีเป็นชาวต่างชาติ 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

คา่ทปิไกดแ์ละคนขับรถน าเทีย่ว 100บาท/คน/วัน 

* มดัจํากอ่น 10000 บาท ที�เหลอืจา่ยภายในเดอืนมกราคม

โอนมดัจําแลว้ หากไมส่ะดวกรว่มเดนิทาง ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิทกุกรณี




