เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์)
เวียดนามกลาง - เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 4 ดาว ( เมืองเว้ และ บนบานาฮิลล์ )

วันแรก

กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ ฟดราก้อน-สะพานแห่ งความรัก

13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ สนามบินสุ วรรณภูมเิ คาน์ เตอร์ สายการบิน
Viet Jet Air เคาน์ เตอร์ U พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
15.50 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ962
(ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
17.30 น.
เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง
เมืองสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม นําท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่ งใหม่
เมือ งดานัง ในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที ่เ มือ งดานัง ได้ร ับ อิส รภาพและเป็ น สถานที ่ที่
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม คาร์ ฟดราก้ อน ใกล้
กับสะพานมังกรทองเป็ นสัตว์ในตํานานที่พ่นนํ้าจากปากคล้ายกับเมอร์ ไลอ้อนของสิ งคโปร์
เป็ นอนุ สาวรี ยต์ อ้ นรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่ งคาร์ ฟดราก้อนนี้ มีความหมายให้ชาว
เวียดนาม หมัน่ ศึกษาหาความรู ้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรี ยนสู งขึ้นก็จะกลายร่ างเป็ น

เย็น

วันที่สอง
เช้ า

กลางวัน

มังกรมาช่ วยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแห่ งความรั ก เป็ นสะพานที่คู่รักนิ ยมมาเขียนชื่ อ
พร้อมคล้องกุญแจ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( พิ เศษ...เมนูก้ งุ มังกร )
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, หรือเทียบเท่ า

ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ ง-พักบานาฮิลล์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน นําท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไป
ทัว่ โลกในงานฝี มือการแกะสลัก หิ นอ่อน หิ นหยก จากนั้นนําท่านนั่งเรื อกระด้ ง เอกลักษณ์
อย่างหนึ่ งของชาวเมืองฮอยอันพาท่านนัง่ เรื อกระด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนํา
ท่า นเที่ย วชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่ ง เป็ นเมือ งทางวัฒ นธรรมได้รับการขึ้ น ทะเบีย นจาก
องค์การยูเนสโกซึ่ งมนต์เสน่ ห์อยู่ที่บา้ นโบราณซึ่ งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรงกระดอง
ปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่ ง เป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ไม่ซ้ าํ แบบทั้ง ในด้านศิลปะและการ
แกะสลัก ชมย่ านการค้ าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่
วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน ฟุกเกวี๋ยน ที่นบั ถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรื อค้าขายเป็ น
ความสิ ริมงคล มีเรื่ องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่ งนี้ นําชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์
วัดกวนอู ศาลเจ้าชุ มชนชาวจีน ชม สะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือ งฮอยอัน ซึ่ ง เชื่ อ ว่า ถูก สร้า งเพื่อ เชื่ อ มคนในชุ ม ชนหลากหลายเชื้ อ ชาติเ ข้า ด้ว ยกัน และ
บ้า นโบราณ อายุย าวนานกว่า 200 ปี ซึ่ ง สร้า งในแบบผสมผสานสถาปั ต ยกรรมที ่ย งั คง
เหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่ งความประทับใจ ต่อด้วยการ
ช้อ ปปิ ้ งสิ น ค้า พื้น เมือ งโดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้า ปั ก มือ อัน วิจิต ร โคมไฟซึ่ ง เป็ น
สัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้ อปั ก กระเป๋ าปั ก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุ ดอ๋ าวหย่าย
(ชุ ดประจําชาติเวียดนาม) จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษอิม่ อร่ อย เมนูแหนมเนืองต้ นตาหรับ
นําท่านสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ ห่ างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่ งนี้ ประกอบไป
ด้วย รี สอร์ท โรงแรม นําท่านสู่ จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้ า ขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการ

เย็น

วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

บันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็ นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop
เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดี ตบานาฮิลล์เป็ นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนาม
กลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ นานาชาติ )
พักที่ Mercure Danang, Bana Hills Hotel หรือ เทียบเท่ า พักบนบานาฮิลล์

บานาฮิลล์ - สะพานทอง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ให้ท่านอิสระกับเครื่ องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ ค
สวนสนุกในร่ มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็ นเหมือนเมืองแห่ งเทพนิยายที่สวยงาม
ตั้ง อยู่ท่ า มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิ ล ล์ มี ห ลาย ๆโซนให้ร่ ว มสนุ ก กัน อย่า งเช่ น
ภาพยนตร์ ใ นระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถํ้า ไดโนเสาร์ เกมสนุ กๆ เครื่ อ งเล่ นต่ า งๆ รวมทั้ง
ร้านค้าและร้ านอาหารครบครั น จากนั้นนําท่ านชม สะพานสี ทอง หรื อ สะพานมือ สถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุ ดตั้งโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์อย่างสวยงามพร้อมเป็ นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล์
จุดเช็คอินสุ ดฮิตตอนนี้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ตามถนนเรี ยบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอด
อุโมงค์ ฮายวาน ซึ่ งเป็ นอุโมค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางนํา
ท่านแวะพักผ่อนร้านกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชม ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตมาจากเยือ้ ไม้ ไผ่ ซึ่ งเป็ น
นวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมา
เป็ นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็ นสิ นค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุ ขภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดเทียนมู่ เป็ นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นบั เป็ นหลายร้อยปี วัด
แห่ งนี้ มี เจดีย์ ทรงเก๋ งจีน 8เหลี่ยม 7ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึ กและระฆังสําริ ดขนาดใหญ่
หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้ ยงั มีรถออสตินสี ฟ้าของอดี ตเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผา
ตัวเองกลางกรุ งโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริ สต์และการฉ้อ
ราษฎ์บงั หลวงของรัฐบาลโงดินเยียม เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของ
ประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปั จจุบนั รถออสตินสี ฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้

เย็น

วันที่สี่
เช้ า

กลางวัน

ภายในวัดแห่งนี้ นําท่านช้อปปิ้ ง ตลาด ดงบา ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก
ของที่ระลึก สิ นค้าเครื่ องใช้ต่างๆรวมไปถึงสิ นค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้ าแม่ กวนอิตลาดฮาน-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเข้าชมพระราชวังโบราณไดโนย พระราชวังแห่ งสุ ดท้ายของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโก
ประกาศให้เป็ นแหล่งมรดกโลก เป็ นที่ประทับ ที่ทาํ การของระบบราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริ ย ์ 13 องค์ที่ได้ข้ ึนครองราชย์ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1802
จนถึง ค.ศ.1945 มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการเป็ นอย่างยิ่ง และส่ วนที่สําคัญสุ ด
ของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็ นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่ม
คนรับใช้เป็ นขันที ที่เรี ยกกันว่า ”ตื๋อกัม๋ ถัน่ ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่านสักการะ องค์ เ จ้ า แม่ กวนอิม วัด หลิน อึ๋ง ตั้งอยู่แ หลมเซิ น จร่ า เป็ นวัดสร้างใหม่ใ หญ่
ที่สุ ดของเมืองดานัง เป็ นสถานที่ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ร วบรวมความเชื่ อ ความศรัทธาของธาตุท้ งั ห้า
และจิตใจของผูค้ นอยู่ในที่น้ ี ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพ
องค์ต่างๆตามความเชื่ อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ ยงั มีรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่ งมีความสู ง
ถึง 67 เมตรสู งที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและ

เย็น
18.15 น.
19.55 น.

หันหน้าออกทะเล คอยปกป้ องคุ ม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหิน
อ่อนแกะสลักเป็ นรู ป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่ งนี้ นอกจากเป็ นสถานที่
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที ่ช าวบ้า นมากราบไหว้บูช าและขอพรแล้ว ยัง เป็ นอีก หนึ่ ง สถานที ่ท่อ งเที ่ย วที่
สวยงาม เป็ น อีกหนึ่ งจุด ที่ส ามารถมองวิว เมืองดานัง ได้สวยงามมาก นําท่านสู่ ตลาดฮาน
เป็ นตลาดที่รวบรวมสิ นค้ามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม
หมวก รองเท้า กระเป๋ า สิ นค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคม
ไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุ ดอ๋ าวหย่าย (ชุ ดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้
เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น นําทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทาง
กลับสู่ กรุ งเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
รั บประทานอาหารขนมปั ง(บั๋นหมี่) ขนมปั งเวี ยดนามที่ ได้ รับอิ ทธิ พลมาจากประเทศฝรั่ งเศส
หรื อเรี ยกอีกชื่ อว่ า "แซนด์ วิชเวียดนาม" (บริ การบนรถ)
ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุ งเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ963
(ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

