
 

 

รหัสทัวร JWT1902913 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล 3 วัน 2 คืน (FD) 
น่ังเรือกระดง บานาฮิลล(ตลอดทั้งวัน) สะพานมือ สะพานมังกร คารฟดรากอน วัดหลินอ๋ึง 
ตลาดฮาน 
พิเศษ อินเตอรบุฟเฟ�บานาฮิลล-กุงมังกร 
อ่ิมอรอย เมนูแหนมเนืองตนตําหรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1  กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-น่ังเรือกระดง-ดานัง 

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 
เคานเตอรสายการบิน Air Asia พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบัและ
อํานวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Air Asia เท่ียวบินที่ 
FD634 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)  

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทาง
สูเมืองดานัง เมืองสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหารขนมปง(บ๋ันหม่ี) ขนมปงเวยีดนามที่ไดรบัอิทธิพลมาจากประเทศ
ฝร่ังเศส หรือเรียกอีกชือ่วา "แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 
จากน้ันเดินทางสูเมืองฮอยอัน นําทานแวะชมหมูบานแกะสลักหินออน ท่ีมีช่ือเสียง
โดงดังไปท่ัวโลกในงานฝมือการแกะสลักหินออน หินหยก จากน้ันนําทานน่ังเรือ
กระดง เอกลักษณอยางหน่ึงของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) 
พาทานน่ังเรือกระดง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากน้ันนําทานเที่ยวชมเมือง
มรดกโลกฮอยอันซึ่งเปนเมืองทางวัฒนธรรมไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการ
ยูเนสโกซึ่งมนตเสนหอยูท่ีบานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ป มีหลังคาทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเปนสถาปตยกรรมท่ีไมซํา้แบบทั้งใน
ดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาว
จีนแลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ท่ีชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู 
ใหความเคารพนับถือกอนออกเรือคาขายเปนความสิริมงคล มีเรื่องราวของสาม
กกลอมรอบสถานท่ีแหงน้ี นําชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร วัดกวนอู ศาลเจา
ชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ�น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง
ฮอยอัน ซึ่งเช่ือวาถูกสรางเพื่อเช่ือมคนในชุมชนหลากหลายเช้ือชาติเขาดวยกัน 
และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสาน
สถาปตยกรรมท่ียังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บ
ภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองโดยเฉพาะงานฝมือ 
อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเปนสัญลักษณ เมืองฮอยอัน เส้ือปก 
กระเป�าปก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร โตะละ 1 ตัว) 
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel 
Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 
วันที ่2  บานาฮิลล(ตลอดท้ังวัน)-สะพานมือ-ดานัง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานสูภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงน้ี

ประกอบไปดวย รีสอรทโรงแรม นําทานสูจุดไฮไลต น่ังกระเชาข้ึนไปขางบนภูเขา
บานาฮิลล ท่ีไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเปนกระเชาที่ยาว
ที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบา
นาฮิลลเปนสถานตากอากาศที่ดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง ถกูคนพบในสมัยที่ฝร่ังเศส
เขามาปกครองเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟ�นานาชาติ) 
ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี 
ปารค  (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ 
โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่สวยงาม ต้ังอยูทามกลางสายหมอก
บนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 
3D,4D,5D  บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เคร่ืองเลนตางๆ รวมทั้งรานคา
และรานอาหารครบครนั จากน้ันนําทานชมสะพาน  สีทอง หรือ สะพานมือ 
สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงามบนเขาบานา
ฮิลล และสวนดอกไมเมืองหนาว จากน้ันเดินทางสูเมืองดานัง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai 
Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 

วันที ่3  ดานัง-สะพานมังกร-คารฟดรากอน-วดัหลินอ๋ึง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ป 
ท่ีเมืองดานังไดรับอิสรภาพและเปนสถานที่ท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญที่มาเมือง
ดานัง ตองแวะชมความสวยงามและชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทอง
เปนสัตวในตํานานท่ีพนน้ําจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปรเปน
อนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของดานัง ซึ่งคารฟดรากอนน้ีมีความหมาย
ใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตน เพ่ือท่ีเมื่อเติบใหญ เรียน
สูงขึ้นก็จะกลายรางเปนมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ นําทานสักการะองคเจา
แมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง ต้ังอยูแหลมเซินจราเปนวัดสรางใหมใหญท่ีสุดของเมือง
ดานัง เปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและ
จิตใจของผูคนอยูในท่ีน้ี  ภายในวิหารใหญของวัดเปนสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิม
และเทพองคตางๆตามความเช่ือของชาวบานแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปปم�นเจาแม
กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ต้ังอยูบนฐานดอกบัว 
กวาง 35เมตร ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล คอยปกป�องคุมครอง
ชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝم�งและยังมีหินออนแกะสลักเปนรูป 18 พระ
อรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบาน
มากราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเท่ียวที่สวยงาม เปน
อีกหน่ึงจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังไดสวยงามมาก นํา 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
ทานสูตลาดฮาน เปนตลาดท่ีรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้งชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า สินคาพ้ืนเมือง โดย
เฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบ
ไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่ระลึกมากมาย
เพ่ือฝากคนท่ีบาน นําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
 
 
 
 
 
 

 
18.50 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Air asia เที่ยวบินท่ี 

FD639 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 
20.35 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 



 

 

อัตราคาบรกิาร 
วันเดินทาง  ราคาผูใหญ/เด็ก หองละ 2-3 

ทาน 
พักเด่ียวเพ่ิม 

11-13 พ.ย. 62 ลา 3 วัน 8,999 3,500 
12-14 พ.ย. 62 ลา 3 วัน 9,999 3,500 
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 ลา 1 วัน 10,999 3,500 
30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 ลา 1 วัน 10,999 3,500 
14-16 ธ.ค. 62 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
15-17 ธ.ค. 62 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
20-22 ธ.ค. 62 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
21-23 ธ.ค. 62 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
27-29 ธ.ค. 62 ลา 1 วัน 14,999 4,500 
31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63  ปใหม 14,999 4,500 
01-03 ม.ค. 63 ลา 2 วัน 13,999 4,500 
03-05 ม.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
10-12 ม.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
11-13 ม.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
17-19 ม.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
18-20 ม.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
24-26 ม.ค. 63 ลา 1 วัน 14,999 4,500 
25-27 ม.ค. 63 ลา 1 วัน 13,999 4,500 
31 ม.ค.-02 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
01-03 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
07-09 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 13,999 3,500 
08-10 ก.พ. 63 มาฆบูชา 14,999 4,500 
09-11 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
14-16 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
15-17 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 10,999 3,500 
21-23 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 13,999 3,500 
22-24 ก.พ. 63 ลา 1 วัน 10,999 3,500 
28 ก.พ.-01 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
29 ก.พ.-02 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 10,999 3,500 



 

 

06-08 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
07-09 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 10,999 3,500 
13-15 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
14-16 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 10,999 3,500 
20-22 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
21-23 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 10,999 3,500 
27-29 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
28-30 มี.ค. 63 ลา 1 วัน 11,999 3,500 
ราคาเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ป 3,900 

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบรบูิรณ ณ วนัเดินทางไป

และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น 
(แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบใุนรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบรกิารไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร 
คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,500 บาทตอทิป 
   ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 5,000 

บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 
 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ช่ือผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุป

ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

บริการเพิ่มเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 


