
 

 

รหสัทวัร JWT2000186 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล 3 วัน 2 คืน[FD] 
เที่ยวเมอืงมรดกโลกฮอยอัน น่ังเรือกระดง 
ชมสวนดอกไมเมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลลเต็มวัน  
เที่ยวเมอืงดานัง ชมสะพานมงักร คารฟดรากอน  
สุดพิเศษ...อินเตอรบุฟเฟ�ตบนบานาฮิลล 
อ่ิมอรอย เมนูแหนมเนืองตนตําหรับ และกุงมงักร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พักหร ู4 ดาว บนบานาฮลิล 1 คืน พักดานัง 1 คืน)  
แถมฟรกีระเป�าก๊ิฟเกชอปปم�ง+หมวกสุดเท เวียดนาม 

หมายเหตุ 



 

 

หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
ความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเทีย่วบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี 
อยู เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ  
จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 

วันที่ 1  กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-ฮอยอัน-หมูบานแกะสลกัหินออน 
         น่ังเรือกระดง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-ดานัง 

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง 
เคานเตอรสายการบิน Air Asia พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.25 น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Air Asia เที่ยวบินที่ 

FD636 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง)  



 

 

09.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทาน
เดินทางสูเมืองดานัง เมืองสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม จากนั้นนํา
ทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหง
ใหมเมืองดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 
38 ปที ่เมืองดานังไดรับอิสรภาพและ
เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มา
เมืองดานัง นําทานแวะชมความสวยงาม 
และชม คารฟดรากอน ซึ ่งอยูใกลกับ
สะพานมังกร ซึ่งคารฟดรากอนเปนสตัว
ในตํานานที ่พนนํ ้าจากปากคลายกับ
เมอร  ไลอ อนของสิงคโปร   และเป น
อนุสาวรียตอนรับแขกบานแขกเมืองของ
ดานัง คารฟดรากอนยังหมายถึงสัญลักษณของชาวเวียดนามที่หมั่นศึกษาหา
ความรูมาประดับตนเพื่อที่เมื่อเติบใหญเรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเปนมังกรมา
ชวยเหลือประเทศชาติ  

 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฮอยอัน นําทานแวะชมหมูบานแกะสลักหินออน ที่
มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝมือการแกะสลักหินออน หินหยก จากนั้นนํา
ทานน่ังเรือกระดง ซึ่งเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo 
basket boat) พาทานน่ังเรือกระดงสัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเปนเมืองทางวัฒนธรรมไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซึ่งมนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแก
กวา 200 ป มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ ่งเปน
สถาปตยกรรมที่ไมซํ ้าแบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคา
เมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ที่ชาว
จีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู 
ใหความเคารพนับถือกอนออกเรือ
คาขายเปนความสิริมงคล มีเรื่องราว
ของสามกกลอมรอบสถานที่แหงน้ี นํา
ชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร วัดกวน
อู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพาน
ญี่ปุ �น สะพานเกาไหลเวียน ซึ ่งเปน
สัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวา
ถ ู กสร  า ง เพ ื ่ อ เช ื ่ อมคนในช ุมชน
หลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ป ซึ่ง
สรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที ่ยังคงเหลืออยู ของชาวจีนเขาเมื่อ
ศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอปปم�งสินคา
พื ้นเมืองโดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟซึ ่งเปน
สัญลักษณ เมืองฮอยอัน เสื้อปก กระเป�าปก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก 
ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) 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 หรือเทียบเทาระดบั 3 ดาว 

 
วันที่ 2  บานาฮิลล(ตลอดทัง้วัน)-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮลิล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานสูภูเขาบานาฮิลล ซึ่งหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขา

แหงน้ีประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม และสวนสนุก นําทานสูจุดไฮไลต น่ัง
กระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ที่ไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World 
Record วาเปนกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความ
ยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเปนสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนาม
กลาง ถูกคนพบในสมัยที่ฝร่ังเศสเขามาปกครองเวียดนาม ใหทานอิสระกับเคร่ือง



 

 

เลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค  (Ba Na Hills 
Fantasy Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือน
เมืองแหงเทพนิยายที่สวยงาม ต้ังอยูทามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล มี
หลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D  บานผีสิง 
ถํ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เคร่ืองเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล (บุฟเฟ�ตนานาชาติ) 

จากน้ันนําทานชมสะพานสีทอง หรือสะพานมือ ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้ง
โดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงามบนเขาบานาฮิลล และใหทานอิสระชมสวน
ดอกไมเมืองหนาว และใหทานพักผอนตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล (บุฟเฟ�ตนานาชาติ) 
 พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือ

เทียบเทาระดบั 4ดาว พักบนบานาฮลิล 
 

(หมายเหตุ : หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองที่พักสําหรับ 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทานหรือ
พักเดี่ยวเทาน้ัน กรณีตองการพัก 3 ทาน เพ่ิม 900 บาทตอหอง อัพเกรดเปนหองแฟมมิลี่ 
และวันที่เขาพักบนบานาฮิลล อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม จะแจงใหทาน
ทราบกอนเดินทาง 3-5 วัน) 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3  ดานัง-วดัหลินอึง๋-ตลาดฮาน-หางวินคอม-กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นํานําทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเปนวัด
สรางใหมใหญที ่สุดของเมืองดานัง เปนสถานที ่
ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุ
ทั้งหาและจิตใจของผูคนอยูในที่น้ี  ภายในวิหารใหญ
ของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองค
ตางๆตามความเช่ือของชาวบานแถบน้ี นอกจากน้ียัง
มีรูปปم�นเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67เมตรสูง
ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35
เมตร ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล คอย
ปกป�องคุ มครองชาวประมงที ่ออกไปหาปลานอก
ชายฝ งและยังมีหินออนแกะสลักเปนรูป 18 พระ�م
อรหันตขนาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงนี้นอกจาก
เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเปนอีกหนึ่ง
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เปนอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได
สวยงามมาก 
 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

นําทานสู ตลาดฮาน เปนตลาดที ่รวบรวมสินคามากมายเปนที ่นิยมทั้งชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื ้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า สินคา
พื ้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก 
กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว
เปนที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน และนําทานเดินทางสูหาง Vincom 
Center เปนแหลงชอปปم�งที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ ใหทานไดเลือกซื้อสินคา 
และเดินเลนพักผอนตามอัธยาศัย 

เย็น รับประทานอาหารขนมปง(บั๋นหม่ี) ขนมปงเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
ประเทศฝร่ังเศส หรือเรียกอีกช่ือวา "แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ 
ถึงเวลาอันเหมาะสมนําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทาง
กลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

18.50 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Air asia เที่ยวบินที่ 
FD639 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 



 

 

20.35 น. เดินทางถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 
อัตราคาบริการ 

 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ/เดก็  

หองละ 2-3 ทาน 
พักเดี่ยวเพิม่ 

03-05 เม.ย. 20 13,999 4,000 
04-06 เม.ย. 20 14,999 4,000 
05-07 เม.ย. 20 13,999 4,000 
10-12 เม.ย. 20 13,999 4,000 
11-13 เม.ย. 20 15,999 5,500 
13-15 เม.ย. 20 15,999 5,500 
14-16 เม.ย. 20 14,999 4,000 
15-17 เม.ย. 20 13,999 4,000 
16-18 เม.ย. 20 13,999 4,000 
17-19 เม.ย. 20 13,999 4,000 
18-20 เม.ย. 20 12,999 4,000 
24-26 เม.ย. 20 12,999 4,000 
25-27 เม.ย. 20 12,999 4,000 
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 20 13,999 4,000 
01-03 พ.ค. 20 14,999 4,000 

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

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

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 



 

 

02-04 พ.ค. 20 14,999 4,500 
03-05 พ.ค. 20 14,999 4,000 
04-06 พ.ค. 20 14,999 4,000 
08-10 พ.ค. 20 13,999 4,000 
09-11 พ.ค. 20 14,999 4,000 
15-17 พ.ค. 20 12,999 4,000 
16-18 พ.ค. 20 12,999 4,000 
22-24 พ.ค. 20 12,999 4,000 
23-25 พ.ค. 20 12,999 4,000 
29-31 พ.ค. 20 12,999 4,000 
30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 20 12,999 4,000 
05-07 มิ.ย. 20 11,999 4,000 
06-08 มิ.ย. 20 11,999 4,000 
12-14 มิ.ย. 20 12,999 4,000 
13-15 มิ.ย. 20 11,999 4,000 
19-21 มิ.ย. 20 11,999 4,000 
20-22 มิ.ย. 20 11,999 4,000 
26-28 มิ.ย. 20 11,999 4,000 
27-29 มิ.ย. 20 11,999 4,000 
03-05 ก.ค. 20 12,999 4,000 
04-06 ก.ค. 20 14,999 4,000 
05-07 ก.ค. 20 13,999 4,000 
06-08 ก.ค. 20 12,999 4,000 
10-12 ก.ค. 20 11,999 4,000 
11-13 ก.ค. 20 11,999 4,000 
17-19 ก.ค. 20 11,999 4,000 
18-20 ก.ค. 20 11,999 4,000 
24-26 ก.ค. 20 13,999 4,000 
25-27 ก.ค. 20 13,999 4,000 
26-28 ก.ค. 20 13,999 4,000 
31 ก.ค. - 02 ส.ค. 20 11,999 4,000 
01-03 ส.ค. 20 11,999 4,000 
07-09 ส.ค. 20 11,999 4,000 
08-10 ส.ค. 20 11,999 4,000 
14-16 ส.ค. 20 11,999 4,000 
15-17 ส.ค. 20 11,999 4,000 
18-20 ส.ค. 20 10,999 4,000 
21-23 ส.ค. 20 11,999 4,000 
22-24 ส.ค. 20 11,999 4,000 
28-30 ส.ค. 20 11,999 4,000 
29-31 ส.ค. 20 11,999 4,000 
01-03 ก.ย. 20 10,999 4,000 
04-06 ก.ย. 20 11,999 4,000 
05-07 ก.ย. 20 11,999 4,000 
ราคาเดก็ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป 4,900 

 



 

 

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบรบิูรณ ณ วัน

เดินทางไปและกลับ 
 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดนิทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 
  คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
  คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร 
คาโทรศัพท ฯลฯ 

  คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
  คาทําหนังสือเดินทาง  
  คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
  คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,500 บาทตอทิป 
    ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 
5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

  การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัต ิ



 

 

  หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

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

กรณียกเลิกการเดินทาง 
  ไมสามารถยกเลิกได เนื ่องจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถ

เปลี่ยนช่ือผูเดินทางได 15วัน กอนการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถ

ทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะ
ทัวรอื่นใหถาตองการ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บ
ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไม
วาเหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifiเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป

 


