
 

 

รหัสทัวร JWT1903675 
ทัวรเวยีดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
สะพานมังกร   คารฟดรากอน   สะพานแหงความรัก บานาฮิลล   สะพานมือ 
สวนดอกไม   เมอืงดานัง   ฮอยอัน   เรือกระดง   เว   วัดเทียนมู   ตลาดฮาน 
ลองเรือมังกรที่แมน้ําหอม   พระราชวังไดโนย   ดานัง   เจาแมกวนอิม 
 

 
 



 

 

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม4ดาว(เมืองเว) 
บริการอาหารครบทุกม้ือ 

พิเศษ...อินเตอรบุฟเฟ�ตบนบานาฮลิล 
อิ่มอรอย เมนู...แหนมเนืองตนตําหรับ 

แถมฟร ีกระเป�าก๊ิฟเกชอปปم�ง+หมวกสุดเท เวียดนาม 
 

วันที่ 1 กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คารฟดรากอน-สะพานแหงความรัก 
12.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.50 น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบิน

ที ่VZ962 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทาง

สูเมืองดานัง เมืองสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม นําทานชม สะพาน
มังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ป ที่เมืองดานังไดรับ
อิสรภาพและเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานัง ตองแวะชม
ความสวยงาม และชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเปนสัตวใน
ตํานานที่พนนํ้าจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปรเปนอนุสาวรียตอนรับ
แขกบานแขกเมืองของดานัง ซึ่งคารฟดรากอนนี้มีความหมายใหชาวเวียดนาม 



 

 

หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายราง
เปนมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่คูรัก
นิยมมาเขียนชื่อพรอมคลองกุญแจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษอิ่มอรอย เมนูแหนมเนืองตนตํา
หรับ 
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai 
Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา 
 
 

 
 
 
 
 

วันที่ 2 บานาฮิลล-สะพานมือ-สวนดอกไม-เมืองดานัง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง ภูเขาบานาฮิลล ซึ่งหางจากตัวเมือง

ดานังประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง ภูเขาแหงน้ี
ประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยว รีสอรท โรงแรม และสวนสนุก นําทานสูจุด
ไฮไลท เพลิดเพลินกับการนั่งกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ที่ไดรับการ
บันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเปนกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท 
Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเปนสถานตาก
อากาศที่ดีที ่สุดในเวียดนามกลาง ถูกคนพบในสมัยที ่ฝรั ่งเศสเขามาปกครอง
เวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล (บุฟเฟ�นานาชาติ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี 
ปารค  (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ 
โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอก
บนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 
3D,4D,5D ถํ ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เคร ื ่องเลนตางๆ รวมทั ้งร านคาและ
รานอาหารครบครัน (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้ง และเครื่อง
เลนหยอดเหรียญ) จากนั้นนําทานชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่
ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงามบนเขาบานาฮิลล 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานังพักผอนตามอัธยาศัย 

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

วันที่ 3 ฮอยอัน-เรือกระดง-เว-วัดเทียนมู-ลองเรือมังกรที่แมนํ้าหอม 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนั้นเดินทางสูเมืองฮอยอัน นําทานแวะชมหมูบานแกะสลักหินออน ที่มี
ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝมือการแกะสลักหินออน หินหยก จากน้ันนําทาน



 

 

นั่งเรือกระดง เอกลักษณอยางหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket 
boat) พาทานน่ังเรือกระดง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากน้ันนําทานเที่ยวชม
เมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเปนเมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก
องคการยูเนสโกซึ่งมนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200ป มีหลังคา
ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่ไมซํ้าแบบทั้ง
ในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของ
ชาวจีนแลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ที่ชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือ
กวนอู ใหความเคารพนับถือกอนออกเรือคาขายเปนความสิริมงคล มีเรื่องราว
ของสามกกลอมรอบสถานที่แหงนี้ นําชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร วัดกวนอู 
ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ�น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเปนสัญลักษณ
ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขา
ดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสาน
สถาปตยกรรมที่ยังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษที่17 ใหทานไดเก็บ
ภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอปปم�งสินคาพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝมือ 
อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟซึ ่งเปนสัญลักษณ เมืองฮอยอัน เสื ้อปก 
กระเป�าปก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม)  

 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสูเมืองเว ตามถนนเรียบตามชายฝم�งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮา
ยวาน ซึ่งเปนอุโมคที่เจาะระหวางเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหวาง
ทางนําทานแวะพักผอนและชมผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากเยื ้อไมไผ ซึ ่งเปน



 

 

นวัตกรรมใหมประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมาเผา ผานขบวนการตางๆ
เพื่อจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มีประโยชนดีตอ
สุขภาพ นําทานชม วัดเทียนมู เปนศูนยกลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุ
เกาแกนับเปนหลายรอยป วัดแหงน้ีมี เจดีย Phuoc Duyen ทรงเกงจีน 8เหลี่ยม 
7ชั ้น ฝ  งซายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง 2,000�م
กิโลกรัม และนอกจากน้ียังมีรถออสตินสีฟ�าของอดีตเจาอาวาสองคที่เคยเผาตัวเอง
กลางกรุงโฮจิมินหเพื่อประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสตและ
การฉ อราษฎบังหลวงของรัฐบาลโงดินเย ียมเป นสิ ่งท ี ่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปจจุบันรถ
ออสตินสีฟ�าคันน้ันไดถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภายในวัดแหงน้ี  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําคณะลองเรือมังกรที่แมนํ้าหอม ชมบรรยากาศและความเปนอยูสอง
ฟากฝم�ง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธท่ีเปนมรดกโลกทางดานวัฒนธรรม
จากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเปนการแสดงที่งดงามและเปนสิ่งที่เวลามาเที่ยว
เมืองเวไมควรพลาด 
พักที่ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Cen-
tury Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว 
 
 

 
 
 
 
 

วันที่ 4 เว-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจาแมกวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเขาชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแหงสุดทายของเวียดนาม ที่
องคการยูเนสโกประกาศใหเปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของระบบ
ราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศเหงียน มีกษัตริย 13 องคที่



 

 

ไดขึ ้นครองราชย นับตั้งแตป ค.ศ.1802 จนถึง ค.ศ.1945 มีสถาปตยกรรมที่
สวยงามใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง นําทานชมทั้ง 3 สวนของพระราชวังอันไดแก 
กําแพงรอบนอกป�องกันตัวพระราชวังที่เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของพระองคกับ
เสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรคด “ไถหวา”และสวนที่
สําคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนที่ประทับของพระองค พระ
ราชินี นางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันท ีที่เรียกกันวา ”ตื๋อกั๋มถั่น”  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั ้งอยูแหลมเซินจราเปนวัด
สรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานัง เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ 
ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคนอยูในที่นี้ ภายในวิหารใหญของวัด
เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบ
นี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดใน
เวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35 เมตร ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนา
ออกทะเล คอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งและยังมี
หินออนแกะสลักเปนรูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยู ภายในวัด วัดแหงนี ้
นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเปน
อีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เปนอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานัง
ไดสวยงามมาก นําทานสูตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่
นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า 
สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก 
กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว
เปนที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน นําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมือง
ดานัง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

เย็น รับประทานอาหารขนมปง(บั ๋นหม่ี) ขนมปงเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

18.15 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินที ่
VZ963 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

30 ธ.ค.-2 ม.ค.62 16,999 16,999 16,999 4,500 
31 ธ.ค.-3 ม.ค.62 16,999 16,999 16,999 4,500 

*** จอยแลนด ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทตอทาน *** 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 

3,000 บาท 

 
 
 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 



 

 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คา 
 อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ 
 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ/ไกดทองถิ่น 1,000 บาทตอทิป 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
10,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

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

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทาํกรุป

ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื ่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 

 


