
 

 

รหัสทัวร B2B1900520 
ทัวรเวียดนามกลาง  ดานัง  เว  บานาฮิลล  3 วัน 2 คืน (PG) 
ชมโบราณสถานเมืองเวเมืองหลวงเกา  น่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาบานาฮิลล  
ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองตลาดฮาน   ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ-สนามบนิดานัง-เมืองเว-พระราชวงัเว-สุสานจักรพรรดิไคดงิห-ลองเรือ
ชมแมน้ําหอม-เมืองเว 

08.30 น. พรอมกันณ ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 
เคานเตอร F โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับ(ระหวางรอขึน้เครื่อง ทานสามารถใช
บริการ เลาจนของสายการบนิบางกอกแอรเวยได มีอาหารและน้ําดื่มบริการ) 

11.00 น. ออกเดินทาง สูเมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบนิที่ PG94 
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเครื่องดื่ม) 

12.40 น. 
 

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง  

 จากน้ันนําทานเดินทางเดินทางสูเมือง ดานังเปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึง่
เติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง นําทานออกเดินทางสูเมืองเวต้ังอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝم�ง
ทะเล 12 กิโลเมตรเปนเมืองของกษตัริยในราชวงศเหวียนซึง่ไดปกครองตอกันมาเพียง 
33 ปฝร่ังเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถงึปพ.ศ.2488 ญี่ปุ�นก็เขามายึดครองบังคับให
พระเจาเบาไดสละราชสมบัติตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตาม
การแบงประเทศออกเปน 2 สวนและไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินห
เยียม เมอืงเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัตศิาสตรวัฒนธรรม เสนหที่ไร
กาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ลํ้าคามแีบบฉบับของตนเองและยงัมคีวามงามตาม
ธรรมชาติบนฝم�งแมน้ําหอมดวย โดยนําทานเดินทางผานเสนทางหายเวนิกอสรางโดย
เอกชนจากญีปุ่�นและรัฐบาลฝร่ังเศสเปนผูลงทนุดานงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่
เลียบชายฝم�งทะเล ผานภูเขา ทองทุงและชนบทและลอดอุโมงคที่ขดุลอดใตภูเขาที่ยาว
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มคีวามยาว 6.28 กม. เพื่อเช่ือมระหวางเมืองดานังกับ
เมืองเว  
นําทานเดินทางสู พระราชวังเวที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลองใชเปนที่รับรองเช้ือ
พระวงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศสถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยาง
วิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแตงดวยน้ํามันคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มี
ตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัดศาลเจาของจักรพรรดิ ราชวงศเหวียนและนําทาน
ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห ซึ่งเปนสุสานที่ใหญที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องคพระ



 

 

จักรพรรดิในราชวงศเหวียนแหงนครเว ชมภาพมังกรในมานเมฆและถายรูปกับรูปปم�น
ตุกตาหิน ทหารมา ลักษณะคลายสุสานจิ๋นซีฮองเต  นําทาน ลองเรือมังกร ชมแม
น้ําหอมแหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอมเปน
แมน้ําสายส้ันๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเปนระยะๆ ทานจะได
ความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบานบนเรือ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 
นาที) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

เขาพัก 
นําคณะเขาสูทีพั่กโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ

เทียบเทา พัก 1 คืนใน เว 

วันที่2 เมืองเว-ดานัง-น่ังกระเชาขึ้น-ลง บานาฮลิล-Fantasy Park-สะพานแหงความ
รัก-สะพานมังกร-ดานัง 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 ตอมานําทานเดนิทางสูเมืองดานัง (ใชเวลาประมาณ 3 ช.ม.)และนําทานเดินทาง

ตอไปยัง บานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพ่ือน่ังกระเชาสูบานาฮิลลด่ืมด่ําไป
กับวิวทิวทศันของเมอืงบนความสูงถงึ 5,810 เมตรกระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอย
ฟ�ารางเดียวแบบไมหยดุจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สดุในโลกไดรับการบันทกึจากกิน
เนสบุคเมือ่วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึ
สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรทและไดช่ืนชมกับสดุยอดววิทวิทศันใน
แบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลลเปนรีสอรทและสถานที่พกัผอนหยอนใจ 
ต้ังอยูทางตะวันตกของดานังซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ 
ดาลดัแหงเมืองดานังถกูคนพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยที่ฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคม 
จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเปน
ที่พักผอน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 
องศาเซลเซียสเทาน้ัน 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุก FANTASY PARK**ราคาน้ีไมรวมคากิจกรรมตางๆ

อาทิฯลฯ  (คารถไฟชมสวนดอกไม 150 บาทพิพิธภัณฑขี้ผึง้)ซึง่มีเคร่ืองเลน



 

 

หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทกึขวัญกับบานผีสิง เกมส
สนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก และ
ทาน สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองที่เปดใหม ซึ้งเปนเอกลกัณและ
เสนห ทานสามารมองเห็นทวิทศัน อันงดงามของเมืองดานัง  ซึ่งเปนฉากที่คุณจะรูสกึถงึ
คาวมยื่งใหญของพืน้ที่อันไรขอบเขต  ไดเวลานําทานน่ังกระเชากลับสูดานัง  จากน้ันนํา
ทานชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหมสะพานทีม่ีทีม่คีวาม
ยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลาน
ดอง เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน 
เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหง
อิสรภาพของเมอืงดานังซึง่สะพานมังกรแหงน้ีเปน Landmark แหงใหมของเมอืงดานัง
ซึ่งมรูีปปم�นทีม่หีัวเปนมงักรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสงิคโปร(วันเสาร-อาทติย
เวลา 3 ทุม มงักรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 
นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยูริมแมน้ําฮานไมไกลจาก
สะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมรมิแมน้ําเปนรูปปم�นหญงิสวยงามมีทัง้
ของสดและของทีร่ะลกึใหเลือกซื้อ 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 

เขาพัก คณะเขาสูที่พักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา
พัก 1 คนืใน ดานัง 

วันที่3 ดานัง-นมัสการเจาแมกวนอิมวดัหลินอึง๋-ชมวิวภูเขาลงิ-สนามบนิดานัง-
กรุงเทพฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
                    
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึงนมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออน
สูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนามซ่ึงมทีําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลงั
ชนภูเขาต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปก
รักษาหลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุตในลาน
วัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณ



 

 

ทุกอยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึ้ง 

 ได เวลาอันสมควรแก เวลานําทานเดินทางสู  Danang International Airport 
(สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิ

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถงึทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ

ประทบัใจ 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน ทานละ 

เด็ก 
อายุไมเกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

 (เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

 (ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ทานละ 

31 พ.ค.-02 มิ.ย. 
62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

07-09  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
14-16  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
21-23  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
28-30  มิ.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
05-07 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
12-14 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
19-21 ก.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
26-28 ก.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500.- 
02-04 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
10-12 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500.- 
16-18 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
23-25 ส.ค. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
30 ส.ค.-01 ก.ย. 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 



 

 

62 
06-09 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 
13-15 ก.ย. 62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

20-22 ก.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 
      

**เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเดก็ ** 
ราคาเดก็ทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลบั]  ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวม

รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทปิมัคคุเทศนทองถิน่และคนขบัรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดแูลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ
เหตสดุวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีทุ่กคร้ังกอน
ทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 



 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมอีายุไม
ต่ํากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจํา 10,000 บาท
พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลงัจากทาํการจองแลว 
2.การชําระคาทวัรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเกบ็กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาทีพ่ัก
และต๋ัวเคร่ืองบินมฉิะน้ันจะถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถอืหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวซีาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจาํทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมผีลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของทาน 
6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯ
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
เรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7. กรณีทานไดชําระคาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมดัจําให แตทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการหกัคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเปนกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกบัทานเปนกรณีไป 



 

 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใดๆ กต็ามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทกุแหงตามรายการทวัรขางตน 
กรณีทานมคีวามประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับช้ันทีน่ั่งจากช้ันประหยดัเปนช้ันธรุกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วนัเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาที่พกัหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทวัรขางตน 
4. เจาหนาทีบ่ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเคร่ืองบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / 
การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คา
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงือ่นไขของแตละสายการบินที่มกีารเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 



 

 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ  
    คาซกัรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขบัรถ รวม 600 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


