
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� นั�งกระเช้าขึ�นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั�น 
� อิ�มอร่อยกบัภตัตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลดักุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตวั ณ ร้าน NM 
� เที�ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ� ง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 
� ตื�นตาไปกบัมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั�งแม่นํ�าหอม 

กาํหนดการเดินทาง :   สิงหาคม – ธันวาคม 2560 
วนัแรก  กรุงเทพ –ดานัง - สินค้าOTOP – เว้ – วดัเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่นํ�าหอม 

08.00 น.             คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน Bangkok 
Airways โดยมีเจ้าหน้าที�คอยให้การต้อนรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

11.00 น.              นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที�ยวบินที�  PG 947    
12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นาํท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร จากนั!นนําท่านขึ!นรถโค้ชปรับอากาศสู่จากนั!นเดินทางไปเมืองเว ้(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม) จากนั!นนาํท่านผา่นชม Tam Giang เป็นทะเลสาบนํ! าก่อยที*ใหญ่ที*สุดในเอเชียเป็นพื!นที*
ชาวเวยีดนามใชใ้นการเลี!ยงกุง้ ปลา จาํนวนมาก ชมววิที*สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ*งในสิบอ่าว 



   

 
 
 
 
                        สวยงามที*สุดในโลกเป็นพื!นที*ชาวเวียดนามใชใ้นการเลี!ยงหอยเพื*อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ) ระหวา่งทาง

แวะ พักผ่อนรับทานกาแฟขึ�นชื�อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที�ผลิตมาจากเยื�อไม้ไผ่ ซึ* งเป็นนวตักรรม
ใหม่ของประเทศฝรั*งเศสที*มีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลั*นกรองเพื*อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใช้ผลิต
ออกมาเป็นสินคา้ต่างๆที*มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ พาคณะไปชม สินค้า OTOP ที*ขึ!นชื*อของเมืองเว ้เช่น 
พวกขนมพื!นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต ้เหลา้ยาดองฮ่องเต ้สามารถซื!อเป็นของฝากให้เพื*อนฝงู คนที*รู้จกัไดอ้ยา่ง

ดี จากนั!นนาํท่านเขา้สู่ วดัเทยีนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์8 เหลี*อม สูง 8 ชั!น 
ซึ* งตั!งอยูบ่นฝั*งซ้ายของแม่นํ! าหอม พร้อมเรื*องเล่ามากมายเกี*ยวกบัพระพุทธศาสนา ณ.ที*แห่งนี!  
ยงัเป็นที*เก็บรถออสตินสีฟ้าคนัประวติัศาสตร์ที*โลกต้องจารึกเนื*องมาจากมีพระจีนขบัรถ
ออสตินคนัประวติัศาสตร์ที*โชวอ์ยู่ที*วดันี! ไปราดนํ! ามนัเผาตวัเองประทว้งรัฐบาลเวียดนามที*
ทาํลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทบัใจริมแม่นํ! าหอม จากนั!นนาํท่านไปละลาย

ทรัพยที์* ตลาดดองบา เป็นตลาดที*รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที*นิยมทั!งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื!อ
เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของที*ระลึกมากมายเพื*อฝากคนที*บา้นมากมาย 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
  หลงัอาหาร นาํคณะเดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่นํ�าหอม ชมการแสดงพื!นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ 

ทั!งเสียงดนตรี ที*มาจากเครื*องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขบัขานในเพลงเวียดนามดงัเดิม มนัก็จะเป็น
อะไรที*ถือเป็นประสบการณ์ที*ไม่รู้ลืม 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัเมืองเว้ ณ โรงแรม Jasmine Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ *** 

วนัที�สอง   พระราชวงัไดโน้ย - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ – ดานัง – วดัหลงิอึcง 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที� โรงแรม     
จากนั!นนาํท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวงัโบราณแห่งสุดทา้ยของ
เวยีดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที*ประทบั ที*ทาํการ
ของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวยีดนามคือพระราชวงเหงียนมี
พระองคท์ั!งหมด 13 องคที์*ไดขึ้!นมาถือครองราชยน์บัตั!งแต่ ค.ศ 1802 จนถึง      
ค.ศ 1945 มีสถาปัตยกรรมที*สวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอยา่งยิ*ง ท่านจะไดช้ม
ครบทั!งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก่ กาํแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัที*เรียกวา่ “กิงถั*น” ที*ทาํการ
ของพระองคก์บัเสนาธิการและแม่ทบั ทอ้งพระโรงที*เรียกวา่นครจกัพรรคด ์“ไถหวา่” และส่วนที*สาํคญั
มากที*สุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นที*ประทบัของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่ม
คนรับใชเ้ป็นขนัที ที*เรียกกนัวา่ ”ตืPอกัPมถั*น” 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร  Biet Phu Thao Nhi (VietNam local food)  
 
 



   

 
 
 
 

จากนั!นนาํท่าน ชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh)  ซึ* งเป็นสุสานที*องคจ์กัรพรรดิองคที์*
12 สร้างขึ!นและถือวา่เป็นสุสานที*งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที*มีลวดลายอ่อนชอ้ย 
ผสมผสานกบัความงามของภาพตกแต่งผนงัดว้ยกระเบื!องสี ซึ* งเป็นศิลปะของชาวเวยีดนาม
โดยเฉพาะที*ไดรั้บการตกทอด มานบัพนัปี และภาพเขียนอนัวจิิตรบรรจงที*ฝ้าเพดานที*ศิลปิน
บรรจงใชพู้ก่นัวาดดว้ยเทา้ จากนั�นนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง ระยะทาง 100 กม ระหวา่ง
ทางนาํท่านแวะ ริมอ่าวลังโกที*ชาวเวยีดนามใชใ้นการเลี!ยงหอยเพื*อการผลิตมุก แวะชมสินคา้
ต่างๆที*ทาํดว้ยฝีมือชาวเวยีดนามไม่วา่จะเป็นเครื*องประดบัจาก
ไข่มุก ภาพฝังเปลือกหอย ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวที*ทาํจากไข่มุก จากนั!น

นาํท่านมสัการองค ์เจ้าแม่กวนอมิ ณ วดัหลิงอิcง ที*ชาวเมืองดานงัเคารพนบัถือ ที*
ไดส้ร้างขึ!นตามหลกัศาสตร์ฮวงจุย้เพื*อป้องกนัพายทีุ*จะพดัเขา้มาสู่เมืองดานงั 
และนาํชมประวติัความเป็นมาของอาณาจกัรจามในพิพิธภณัฑจ์าม 
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของศิลปะแบบจามที*เกิดขึ!นในเวยีดนาม ไดเ้วลา
สมควร 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร NM (อาหารทะเล + กุ้งมังกรซอสมายองเนสโต๊ะละ 1 ตัว)  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัเมืองดานัง ณ โรงแรม โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทยีบเท่า*** 

วนัที�สาม   กระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองฮอยอนั – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั�น
ปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที� โรงแรม     
จากนั!นนาํท่านเยอืนภูเขา บานาฮิลล์  เพลิดเพลินกบัการนั*งกระเชา้ที*ยาว
ที*สุดในเวยีดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผา่นภูเขาและสายหมอกสัมผสัอากาศ
ที*หนาวเยน็ตลอดปีชมวิวทิวทศัที*สายงามของภูเขาฮายเวิ*น เก็บภาพแห่ง
ความสวยงาม  ซึ* งสมยัก่อนชาวฝรั*งเศสตั!งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศ
อีกแห่งหนึ*งของเวยีดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทหอ้งพกั ร้านอาหารและ
เครื*องเล่นต่างๆ ที�รอให้ท่านไปร่วมสนุกแบบไม่อั�น 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคา บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 
14.00 น.  จากนั!นนาํท่านนั*งกระเชา้ลงมาสู่เมืองดานงั จากนั!นนาํท่านผา่นชม ภูเขาหินอ่อน  Marble Mountains  

และนาํชม หมู่บ้านหินอ่อน ที*มีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเนื!อดี  และช่างแกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจาํหน่าย 
ทั*วโลก จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เที*ยวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดรั้บการขึ!นทะเบียน
จาก UNESCO มนตเ์สน่ห์อยูที่*บา้นโบราณซึ*งอายเุก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะ
ของเมืองฮอยอนั ซึ* งเป็น สถาปัตยกรรมที*ไม่ซํ! าแบบทั!งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชมยา่นการคา้เมือง 

 



   

 
 
 
 
                          ท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตให้นํารถใหญ่เข้าไป ดังนั�นการเดินชมเมืองจึง

เป็นวธีิท่องเที�ยวที�ดีที�สุด**  
                           นาํชมสะพานญี*ปุ่น  ซึ* งเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั ซึ* งเชื*อวา่ถูกสร้างเพื*อเชื*อมคนในชุมชนหลากหลาย

เชื*อชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พพิธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์วดักวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และ บ้านโบราณ อายุ
ยาวนานกวา่ 200 ปี ซึ* งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที*ยงัคงเหลือเขา้เมื*อศตวรรษที* 17ได้เวลา
สมควร เดินทางกลบัสู่เมืองดานัง 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร จากนั!นนาํท่านชม สะพาน
แห่งความรัก ที*นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกนัมาซื!อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน 
จากนั!นนาํท่านชม รูปปั�นปลามังกร ที*เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองดานงั เมืองที*
กาํลงัจากปลากลายเป็นมงักรในระยะใกล ้ 

21.00 น.  เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพานมังกรไฟที*มีความยาวถึง 
666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ* งเป็นสะพานที*ตระการตามากที*สุดของ
เวยีดนามในเวลานี!   โดยการแสดงนี!จะเริ*มเวลา 21.000น. ของวนัเสาร์และอาทิตยเ์ท่านั!น 
นําท่านเข้าสู่ที�พกัเมืองดานัง ณ โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทยีบเท่า*** 

วนัที�สี�      ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที� โรงแรม   
นาํท่านไปละลายทรัพยที์* ตลาดฮาน เป็นตลาดที*รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที*นิยมทั!งชาวเวยีดนามและชาว
ไทย อาทิ เสื!อเวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื!นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 4าพผา้ปักมืออนั
วจิิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจาํชาติเวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที*
ระลึกมากมายเพื*อฝากคนที*บา้น  

 
 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS   เที�ยวบินที� PG 948 
15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที�ยวนี�อาจเปลี�ยนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม  

ทั�งนี�ถือเป็นเอกสิทธิxของผู้จัดโดยยดืถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสําคัญ** 



   

 
 

 

 
อตัราค่าบริการ 

 
 

ค่าทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขบัรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ค่าตัPวเครื*องบินไป-กลบัเส้นทางตามรายการระบุชั!นทศันาจร (เครื*องเหมาลาํตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั!น) 
� ค่าสมัภาระนํ!าหนกัท่านละ 20 กก. / ถือขึ!นเครื*อง 7กก. 
� ค่าที*พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ*มเงินพกัหอ้งเดี*ยว)  
� ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ!ามนัเชื!อเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเกบ็เพิ*มในกรณีที*สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพิ*ม ก่อนการเดินทาง 
� ค่าอาหารตามรายการระบุ 
� ค่ารถรับ-ส่งนาํเที*ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที*ตามรายการระบุ 
� หวัหนา้ทวัร์ที*ชาํนาญเสน้ทางนาํท่านท่องเที*ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
� ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื*อนไขตามกรมธรรม)์ 

วนัเดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ 

นอน 2 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบั  

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
พกัเดี�ยว 

วนัที� 24-27 สิงหาคม 60 11,899.- 11,899.- 2,900.- 

เดือนกนัยายน 60 

วนัที� 14-17 กนัยายน 60 11,899.- 11,899.- 2,900.- 

เดือนตลุาคม 60 

วนัที� 12-15 ตลุาคม 60 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที� 20-23 ตลุาคม 60 15,899.- 15,899.- 2,900.- 

วนัที� 26-29 ตลุาคม 60 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

พฤศจกิายน 60 

วนัที� 9-12 พฤศจิกายน 60 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที� 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.60 12,899.- 12,899.- 2,900.- 

ธนัวาคม 60 

วนัที� 21 - 24 ธนัวาคม 12,899.- 12,899.- 2,900.- 



   

 
 
 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครื*องดื*มที*สั*งเพิ*มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั*งเพิ*ม กรุณาจ่ายเพิ*มเองต่างหาก ) 

� ค่าสมัภาระที*หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ!นอยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลี*ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

� ภาษีมลูค่าเพิ*ม 7% และภาษีหกั ณ ที*จ่าย  3%   
� ค่าทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื�อนไขในการจอง 
• ชาํระมดัจาํในวนัที*จองที*นั*งละ 5,000 บาท พร้อมหนงัสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนที*เหลือชาํระทั!งหมดอย่างนอ้ย 25 วนั

ก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที*เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที*ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ 
รวมถึงเที*ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั!งเต็มจาํนวนหรือ
บางส่วน ในกรณีที*ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื*อนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั!งสิ!น 

หมายเหตุ  
� เที*ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 
� ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที*นดัพบชา้กวา่เวลานดัหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดกต็ามแต่ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละ

สิทธิh การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั!งสิ!น 
� ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ!น จะมีหวัหนา้ทวัร์ตลอดการเดินทาง 

                  
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�นในกรณีดงัต่อไปนี� 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณี
ที*ท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที*กรมแรงงานทั!งจากไทยและต่างประเทศ  
ซึ* งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที*ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื!อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทาง
บริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายที*เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเที*ยวเอง 
  ตัPวเครื*องบินเป็นตัPวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเลื*อนวนัเดินทาง
หรือคืนเงินได ้
  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได ้
 


