
 

 
 
 
 
 

 
 

DANANG – HOI AN – HUE – BANA HILLS 4 DAYS 3 NIGHTS 

BY BANGKOK AIRWAYS 
 

 

 

 

09.00 น. เชค็อนิดว้ยตนเอง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F  

 สายการบนิบางกอก แอรเ์วยส์ 

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิบางกอก แอรเ์วยส์  

 เทีย่วบนิที ่PG947 

12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิานัง เมอืงท่าส าคญัของเวยีดนามผ่านขัน้ตอนพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหก้ารตอ้นรบั 

วนัแรกของการเดนิทาง : กรงุเทพฯ – ดานัง – เว ้



 

 
 
 
 
 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้เป็นเมืองประวตัิศาสตรใ์จกลางเวียดนาม เต็มไปดว้ยสถานที่

ท่องเที่ยวต่าง ๆ แมว้่าจะโดนพิษของสงครามไปบา้ง แต่ก็ยงัคงหลงเหลอืรอ่งรอยแห่งความ

รุง่เรอืงสมกบัเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมทีไ่ม่ควรพลาดการมาเยอืน 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมอืงเว)้ 

  น าท่านลงเรอืมงักรเสมอืเรอืพระทีน่ั่งในอดตี ลอ่งเรอืแม่น า้เฮอืงยาง (แม่น ้าหอม) ผ่านสะพาน

ประวตัศิาสตรส์มยัสงครามยามราตรแีสงสสีองฟากฝ่ังพรอ้มดนตรพีืน้เมอืงขบักลอ่ม  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม (พกัทีเ่มอืงเว)้ 

  

 

 

07.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

  ชม วดัเทยีนมู หรอืวดัเทพธดิาราม สรา้งในศตวรรษที ่14 ชมเจดยีเ์กา่แกส่งู 7 ช ัน้ แตล่ะช ัน้มี

พระพุทธรูปประดษิฐานอยู่ ภายในวดัมีระฆงัยกัษโ์บราณเกา่แก่หล่อดว้ยทองแดง และมแีผ่น

จารกึตัง้อยู่บนหลงัเต่าขนาดใหญ่ ชมรถเก๋งประวตัิศาสตรท์ี่เจา้อาวาสวดัเทียนมูใชเ้ป็น

ยานพาหนะเดินทางสู่เมืองไซง่่อน เพื่อไปประทว้งประธานาธบิดีโงหด์ินหเ์ดียม ที่ท าเนียบ

รฐับาลสมยัน้ันทีไ่ม่ใส่ใจในพระพุทธศาสนา จากน้ันชม นครจกัรพรรด ิ(พระราชวงัไดนอย) 

เป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามของราชวงศเ์หวยีน ชมความงดงามของพระราชวงั

ไทฮว่า อนัเป็นวงัทีส่ าคญัทีสุ่ดในนครจกัรพรรด ิใชส้ าหรบัตอ้นรบัเช ือ้พระวงศร์ะดบัสูง และ

นักการทูตจากต่างประเทศภายในนครจกัรพรรด ิภายในนครแห่งนีย้งัประกอบไปดว้ยวดัวา

อารามตา่ง ๆ สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้บัขนุนางทัง้หลาย     

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชมยา่นเมอืงเกา่ ฮอยอนั ไดร้บัการประกาศจาก องคก์ารยูเนสโก ้ใหฮ้อยอนัเป็นเมอืง

มรดกโลกทางวฒันธรรม เพราะความงดงามและเก่าแก่ของบา้นเมือง รวมทัง้เอกลกัษณอ์นั

โดดเด่นที่ยงัคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ฮอยอนัเป็นชมุชนเล็กที่สามารถเดินเที่ยวไดท้ั่ว

ภายในวนัเดยีว เน่ืองจากภายในเมอืงมถีนนสายหลกัเพยีงไม่กีเ่สน้ และทุกเสน้ก็เช ือ่มต่อกนั

หมด สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทางประวตัศิาสตร ์อาทิเชน่ ศาลเจา้จ ั่วฟุกเกีย๋น ที่สรา้งขึน้

ตัง้แตส่มยั พ.ศ. 2435 ส าหรบันัดพบปะของชมุชนชาวจนีจากฟุกเกีย๋น ดว้ยกนั  

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง : เว ้– ฮอยอนั – ดานัง 



 

 
 
 
 
 

จากน้ัน  ชม บา้นโบราณเลขที ่101 ของชาวจนีในตระกลู Tan ky ทีส่รา้งขึน้เมือ่ 75 ปีทีแ่ลว้และอยูก่นั

มา 5 ช ัว่อายุคน ชม สะพานญีปุ่่ น สญัลกัษณอ์ย่างหน่ึงของเมอืงฮอยอนัทีไ่ดร้บัการกอ่สรา้ง

โดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กวา่ปีทีแ่ลว้ ซ ึง่เช ือ่มตอ่เขตกามโฝและมงิหเ์ฮอีงเขา้ไว ้ระหวา่ง

ทางท่านจะพบกบัสนิคา้หตัถกรรมตา่ง ๆ ตลอดสองฟากถนน จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืง

ดานัง 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม (พกัทีเ่มอืงดานัง) 

 

 

 

08.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน้ันน าท่านเยอืนภเูขา บานาฮลิล ์ทีอ่ยูใ่นดานังโดยอยูห่่างจากตวัเมอืงประมาณ 25 

กโิลเมตร  ซ ึง่ภเูขาแห่งนีม้ที ัง้รสีอรท์ โรงแรม จดุไฮไลตข์องทีน่ี่คอื การ น่ังกระเชา้ ขึน้ไป

ขา้งบน กระเชา้แห่งบานาฮลิลไ์ดร้บัการบนัทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้

ทีย่าวทีส่ดุในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,042 เมตร ในอดตีบานา

ฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลาง ถกูคน้พบในสมยัทีฝ่ร ัง่เศสเขา้มา

ปกครองเวยีดนาม รวมทัง้สวนสนุกขนาดใหญบ่นยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  (Ba 

Na Hills Fantasy Park) คอื สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็น

เหมอืนเมอืงแห่งเทพนิยายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มี

หลายๆโซนใหร้ว่มสนุกกนั อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถ า้

ไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เคร ือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั อกีทัง้เทีย่วอืน่ๆ 

เชน่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บาน่า ฮลิล)์ 

บ่าย จากน้ันน าท่าน ชมสวนดอกไม ้Le Jardin d’ Amour โรงไวน ์Debay Wine Cellar และ 

The Linh Ung Pagoda วดัทางพุทธศาสนาทีม่พีระพุทธรปูสขีาวสงูถงึ 27 เมตร ทีส่ามารถ

มองเห็นไดแ้ตไ่กล สมควรแกเ่วลา น าท่านลงกระเชา้ เพือ่ทีเ่ดนิทางกลบั ดานัง  

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมอืงดานัง) 

  หลงัอาหารค ่าใหท่้านได ้ถา่ยรปูคูก่บั “สะพานมงักรไฟ” สญัลกัษณค์วามส าเรจ็แห่งใหม่ของ

เวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เช ือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของ

แม่น า้ฮาน โดยในทุกวนัหยดุสดุสปัดาห ์หลงัจากพระอาทติยต์กดนิ นักท่องเทีย่วจะไดเ้ห็น

การแสดงลมหายใจแห่งไฟ  

  ตวัมงักรถกูประดบัประดาดว้ยหลอดไฟ LED กวา่พนัหลอด สอ่งสวา่งสวยงามในยามค ่าคนื 

วนัทีส่าม : ดานัง – บาน่า ฮลิล ์– ดานัง      



 

 
 
 
 
 

 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม (พกัทีเ่มอืงดานัง) 

 

 

 

07.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านออกเดนิทางไป สกัการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ung Pagoda Son Tra 

Peninsula) ตัง้อยู่เกาะเซนิตรา่ เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ที่

รวบรวมความเชือ่ ความศรทัธาของธาตทุัง้หา้และจติใจของผูค้นอยูใ่นทีนี่ ้ ภายในวหิารใหญ่

ของวดั เป็นสถานทีบู่ชา เจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี ้

นอกจากนีย้งัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอมิ ซ ึง่มีความสูงถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั 

กวา้ง 35 เมตร ยนืหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่

ออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง  วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหว ้

บูชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอกีหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวทีส่วยงาม เป็นอกีน่ึงจุดชมววิที่สวยงาม

ชองเมอืงดานัง น าท่านเดนิชม ตลาดฮาน (Han Market)  เป็นตลาดสนิคา้พืน้เมอืงทีข่ึน้ช ือ่

ของเมืองดานัง อาทิ เมล็ดบวั หมูยอ กาแฟและอืน่ๆอกีมากมาย  จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิดานัง 

13.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่PG948 

15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่ : ดานัง – กรงุเทพฯ     



 

 
 
 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร  

โรงแรม 

 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาตอ่ทา่น (บาท) 

2 ทา่น 3-4 ทา่น 5-7 ทา่น 
พกัเดีย่ว

จา่ยเพิม่ 

HUE  

Romance Hotel or 

Emm Hue Hotel  

DANANG 

Muong Thanh Grand or 

Pavillion Hotel 

หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

วนันี ้– 31 มนีาคม 61 28,600 25,300 22,300 4,100 

HUE  

Best Western Indochine Hotel  

DANANG 

Muong Thanh Luxury  

Danang Hotel 

หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนันี ้– 31 มนีาคม 61 
30,900 27,500 24,500 6,400 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง (เป็นการเสนอราคายงัไม่ไดท้ าการยนืยนัการจองใดๆ)  

ทางเราสามารถจะยนืยนัราคาไดห้ลงัจากทีไ่ดท้ราบวนัเดนิทางทีแ่น่นอน, ท าการจองตัว๋เคร ือ่งบนิ และโรงแรม  

และไดร้บัการตอบรบัจากทางโรงแรมเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เทา่น้ัน** 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 

 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 

• ค่าบัตรโดยสารช ั้นประหยัด  (B) ไป -กลับ 

กรุงเทพ-ดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร ์

เวยส์ **ตอ้งเชค็ทีนั่ง่วา่ง** 

• คา่ธรรมเนียมประกนัภยั คา่ธรรมเนียมเช ือ้เพลงิ 

และภาษสีนามบนิขาออกของประเทศไทยและ

ดานัง 

• คา่ทีพ่กั (2 ท่าน/หอ้ง) ตามรายการ พรอ้ม

อาหารเชา้  

• พาหนะน าเทีย่วตลอดรายการ โดยทีข่นาดของ

พาหนะน้ัน จะเป็นไปตามความเหมาะสม 

• รายการน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มมคัคเุทศก ์

ทอ้งถิน่ (ภาษาไทย) พรอ้มคา่เขา้ชมสถานที่

ตามทีร่ะบุ หากมคีา่ใชจ้า่ยในการเพิม่ความ

สะดวกสบายสว่นบุคคลในระหวา่งทาง 

ผูโ้ดยสารจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ 

• คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการท่องเทีย่ว 

• คา่อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่เตมิจากรายการ

อาหาร 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการขา้งตน้ 

อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่มนิิบารภ์ายในหอ้ง คา่

น า้หนักสมัภาระเกนิก าหนด ฯลฯ 

• คา่ภาษท่ีองเทีย่ว (หากมกีารเรยีกเก็บ) 

• สนิน า้ใจส าหรบัมคัคเุทศก ์พนักงานขบัรถ และ

พนักงานสง่กระเป๋าทีโ่รงแรม  

• คา่ประกนัสขุภาพสว่นบคุคล  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิารและขอ้ควรทราบ 

1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดนิทางไป-กลบัใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 31 มนีาคม 2561 เท่าน้ัน  

2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการก าหนด ผูเ้ดนิทางอยา่งต ่า 2 ท่าน 

3. รายการและราคาขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งการเดนิทางเท่าน้ัน อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดโ้ดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

4. รายการขา้งตน้ตอ้งท าการส ารองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 21 วนั และช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืทัง้หมดภายใน 10 

วนักอ่นเดนิทาง 

5. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคา่มดัจ า และคา่บตัรโดยสารคนืไดไ้ม่วา่กรณีๆ ทัง้สิน้ 



 

 
 
 
 
 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพ และเวยีดนามปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

7. กรณีทีส่ภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อ านวย และไม่ปลอดภยัต่อการเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิท์ี่จะงดการเดินทาง, งดการคนืค่าใชจ้่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุก

วถิทีางใหท้่านไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ* 

8. การเดนิทางท่องเทีย่วเป็นไปตามรายการทีก่ าหนดไว ้หากมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ และมคี่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายน้ันในทนัททีี่เกดิขึน้ ทางบรษิทัฯสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บยอ้นหลงัส าหรบัคา่ใชจ้า่ยพเิศษ 

9. การเปลีย่นแปลงรายการเดนิทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผูเ้ดนิทางจะตอ้งยอมรบั

ในเงือ่นไขดงักลา่ว 

10. ทางบรษิัทฯไดจ้ ัดท าประกันภัยอุบัติเหตุส าหรบัการเดินทางท่องเที่ยวใหทุ้กท่าน ในวงเงินสูงสุด 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์  

11. การท าความเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเวยีดนามและไทย 

ทัง้ที่สถานที่ท่องเทีย่ว รา้นอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะท าใหไ้ดร้บัอรรถรสของการเดนิทางท่องเที่ยวมาก

ยิง่ขึน้  

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคา และการเปลีย่นแปลงรายการ อนัเน่ืองมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

❖ อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ และอตัราการปรบัราคาคา่เช ือ้เพลงิตา่ง ๆ  

❖ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะเป็น

การเหมาจา่ยทัง้หมด ทัง้นีบ้รษิทั จะยดึถอืความส าคญัของลกูคา้เป็นหลกั 

❖ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การน าสิง่ของผิด

กฎหมายเอกสารการเดนิทางไม่ถกูตอ้งและความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 

❖ รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามความเหมาะสม อนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของ

เคร ือ่งบิน ภัยธรรมชาติ หรอืสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรอื

เปลีย่นแปลงรายการส่วนหน่ึงส่วนใดไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการยนืยนัจาก

สายการบิน ที่พกั เวลาเขา้เยีย่มชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณท์างการเมือง การประทว้ง การนัด

หยุดงาน ภยัธรรมชาตอินัเป็นสาเหตุตอ้งเลือ่นการเดนิทาง หรอืไม่สามารถจดัพาคณะเที่ยวไดต้าม

รายการทัง้หมด 

 


