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เวียดนามกลาง

เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์

เดินทาง : เสาร์ที่ 19 – อังคารที่ 22 มกราคม 2562 ( 4 วัน 3คืน )

ซินจ่าว...ตื่นตาเวียดนาม งดงามเมืองเว้ มนต์เสน่ห์ฮอยอัน-ดานัง
นั่งรถลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียใต้ “อุโมงค์ไห่เหวิน”
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามา “บานาฮิลล์”
ชมเมืองเก่า เมืองมรดกโลก “ฮอยอัน”
สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งเรือ “เรือกระด้ง”
ใบอนุญาตฯ เลขที่ 11/461
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01.) วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้

09.00 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ BANGKOK AIRWAYS ( Row F ) ประตู 3
เจ้ าหน้ าที่ชยั ทัวร์ คอยอานวยความสะดวก
11.00 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ PG 947 ( 1 ชม. 45 นาที )
12.45 น. ถึงสนามบินเมืองดานัง (Danang) ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ ้นรถโค้ ชปรับอากาศ
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (Hue) ตามทางหลวงหมายเลข 1 โดยลอด อุโมงค์ ไห่ เหวิน ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นอุโมงค์ที่ยาวที่สดุ ในเอเชี ยใต้ มี
ความยาว 6.3 กิโลเมตร เป็ นทางเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ การสร้ างอุโมงค์นี ต้ ้ องเจาะภูเขาขนาดใหญ่ 3 ลูก เพื่อย่น
ระยะทางขึ ้นเขา จากนันเดิ
้ นทางลัดเลาะเลียบภูเขาที่โอบแนวชายฝั่ งทะเลเอาไว้ นับว่าเป็ นแนวชายฝั่ งที่สวยที่สดุ แห่ง หนึ่งของ
เวียดนาม โดยด้ านหนึง่ เป็ นทะเลสาบชายฝั่ งที่มนี ้าใสแจ๋ว ส่วนอีกด้ านหนึง่ เป็ นหาดทรายบริ สทุ ธิ์ยาวหลายไมล์ ชาวเมืองส่วนใหญ่
ยึดอาชีพการประมงเป็ นหลัก และเป็ นชาวคาทอลิกที่เคร่งครัด
ชม วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) ชมเจดีย์ ซึ่งตังอยู
้ ่บนฝั่ งซ้ ายของแม่น ้าหอม สร้ างในปี พ.ศ.2387 เป็ นทรงแปดเหลี่ยม มี 7
ชัน้ สูง 21 เมตร แต่ละชัน้ หมายถึง ชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า มีรูปปั น้ เทพเจ้ า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี ้ รวมทัง้
พระพุทธรูปที่ล้อมรอบด้ วยกระจกทุกด้ าน และระฆังขนาดใหญ่หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม
นาท่าน ล่ องแม่ นำ้ หอม (Perfume River) ชมชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเวียดนามที่อาศัยอยูร่ ิ มฝั่ งแม่น ้า และชื่นชมกับธรรมชาติ
พร้ อมฟั งเสียงดนตรี ขบั กล่อมอันไพเราะจากนักแสดงที่มีความสามารถ
อาหารค่าทีภ่ ตั ตาคาร
ที่พกั VINPEARL HOTEL HUE (5*)

02.) วันที่สองของการเดินทาง

เว้ – ดานัง – บานาฮิลล์

อาหารเช้ าที่โรงแรม
ชม พระตำหนักไทฮวำ (Thai Hoa) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1805 เป็ นพระตาหนักสาคัญที่สดุ ในพระราชวังไดนอย ตาหนักแห่งนี ้คือ
ท้ องพระโรงที่กษัตริ ย์เวียดนามใช้ ออกว่าราชการ และเป็ นสถานประกอบพิธีบรมราชาภิเษก สถาปั ตยกรรมแสดงถึงอิทธิพลจาก
ศิลปะจีนอย่างชัดเจน เช่น ใช้ ด้านยาวของตัวอาคารเป็ นด้ านหน้ า การทาช่องหน้ าต่างกลมประดับด้ วยตัวอักษรจีน หลังคาประดับ
ด้ วยรูปมังกรและสัตว์มงคลจีนต่างๆ นอกจากนี ้ ตาหนัก “ไทฮวา” มีที่มาจาก ตาหนักไท้ เหอ ของพระราชวังกู้ กงในเมืองปั กกิ่ง จึง
สะท้ อนให้ เห็นถึงอิทธิพลศิลปะจีนทางตอนใต้ ชม สุสำนกษัตริย์ไคดิน (Khia Dinh Tomb) เป็ นสุสานที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิทศั น์ที่งดงาม
มากแห่งหนึง่ ในบรรดาสุสานในเมืองเว้ มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมแตกต่าง โดยใช้ ศิลปะตะวันตกกับตะวันออกผสมผสานเข้ าด้ วยกัน
ตัวอาคารสร้ างด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กตกแต่งด้ วยศิลปะแบบเวียดนามที่มีลวดลายและสีสนั วิจิตรงดงามมาก มีคนู ้าล้ อมรอบ มี

เวียดนามกลาง | 3

รู ปปั น้ กองเกียรติยศประกอบด้ วย ช้ าง ม้ า ทหาร และขุนนาง บริ เวณหน้ าลานมีแท่งหินขนาดใหญ่จารึ กพระเกียรติคุณของ
จักรพรรดิ สุสานแห่งนี ้เป็ นสุสานสุดท้ ายของจักรพรรดิเวียดนาม
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
ออกเดินทางสูเ่ มืองดานัง ชม พิพิธภัณฑ์ จำม (Cham Museum) ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวตั ถุโบราณที่จดั แสดงเป็ นงานแกะสลัก
หินทราย เป็ นเทวรู ปปางต่างๆ ของศาสนาฮินดูประเทศอินเดีย ส่วนงานศิลปะจามที่ รวบรวมไว้ อยู่ในสมัยศตวรรษที่ 4–15 ที่ได้
รวบรวมจากทัว่ ประเทศเวียดนามมีประมาณ 300 ชิ ้น นับว่าเป็ นแหล่งศิลปะจามที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
นาท่านนัง่ กระเช้ าลงจากบานาฮิลล์สดู่ านัง นาท่านชมวัดหลิงอิ่ง เป็ นวัดที่สร้ างใหม่และใหญ่ที่สดุ ของเมืองดานัง สักการะเจ้ าแม่
กวนอิมองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 67 เมตร หรื อเท่ากับอาคาร 30 ชัน้ ประทับอยูบ่ นฐานดอกบัวมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง 35 เมตร ซึ่งถือ
ได้ วา่ เป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิมที่สงู ที่สดุ ในประเทศเวียดนาม
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
ที่พกั HYATT REGENCY DANANG RESORT & SPA (5*)

03.) วันที่สามของการเดินทาง

บานาฮิลล์ – ดานัง – ฮอยอัน

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสูส่ ถำนี Ba Na Hill เป็ นสถานีกระเช้ าไฟฟ้ าที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนันนั
้ ่ งกระเช้ ำไฟฟ้ำสูย่ อดเขาบา
นาฮิลล์ซงึ่ เป็ นเมืองตากอากาศแห่งสาคัญของเวียดนาม ตังแต่
้ สมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส
นาท่านสัมผัส Golden Bridge สะพานลอยฟ้ า ในอุ้งมือยักษ์ ที่เที่ยวใหม่บนเขาบานาฮิลล์ มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,400
เมตร ยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็ น 8 ช่วงโค้ งไปตามแนวเขา ให้ ท่านเดินทอดน่อง สัมผัส ความสวยงาม และดื่มด่ากับ
ธรรมชาติรอบตัวจนฉ่าปอด
สมควรแก่เวลา นาท่านนัง่ กระเช้ าลงจากบานาฮิลล์
อาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoi An) เมืองแห่งมรดกโลกเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม เมืองฮอยอันเป็ นเมืองขนาดเล็กริ มฝั่ งทะเล
จีนใต้ ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงศตวรรษที่
16-17 มีชาวต่างชาติมาตังถิ
้ ่นฐานและค้ าขายในเมืองนี ้เป็ นจานวนมาก ทังชาวจี
้
น ญี่ปนุ่ ดัตช์ และอินเดีย ฮอยอันเป็ นเมืองที่ถกู
แบ่งออกเป็ นสองฝั่ งโดยมีคลองคัน่ กลาง มี สะพานญี่ปนทอดข้
ุ่
ามคลองเพื่อกันแบ่
้ งเขตชุมชนของชาวญี่ปนที
ุ่ ่อีกฝั่ งหนึ่งของคลอง
จากชุมชนจีน สะพานดังกล่าวสร้ างโดยชาวญี่ปนุ่ มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี รูปทรงโค้ งของตัวสะพาน
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และหลังคามุงกระเบือ้ งสีเขีย วและเหลือง กลางสะพานมี เจดีย์ทรงจัตุรัส ด้ ว ยความเก่าแก่สวยงามนีเ้ อง จึง ทาให้ ได้ รับการ
ขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจำกองค์ กำรยูเนสโก
นาท่านสนุกสนาน และพบประสบการณ์ใหม่ โดยนั่งเรือกระด้ ง เรื อที่เป็ น Signature ของเวียดนาม ลักษณะเป็ นเรื อทรงกลม สาน
ด้ วยไม้ ไผ่ ใช้ น ้ามันสนเคลือบทังภายในและภายนอก
้
(ใช้ เวลานัง่ เรื อประมาณ 15 นาที)
อาหารค่าที่ภตั ตาคาร
นาท่านชมโคมไฟหลากสีสนั ยามค่าคืนอย่างสวยงาม และมีชีวิตชีวาของเมืองฮอยอัน
ที่พกั HOTEL ROYAL HOI AN - MGALLERY BY SOFITEL (5*)

04.) วันที่สขี่ องการเดินทาง

ฮอยอัน – ดานัง – กรุงเทพฯ

อาหารเช้ าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองดานัง ระหว่างทางท่านจะได้ ชม ภูเขำหินอ่ อน (Marble Mountains) ประกอบด้ วยเนินเขาน้ อยใหญ่ 5 ลูก
ชาวเวียดนามเรี ยกภูเขานี ้ว่าภูเขาแห่งธาตุทงห้
ั ้ า (เหล็ก , น ้า, ไม้ , ไฟ และดิน) ภายในภูเขามีแท่นบูชาพระพุทธเจ้ า พระโพธิสตั ว์
และเทพจ้ าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวบ้ านที่อาศัยอยูแ่ ถบนัน้ อิสระให้ ทา่ น ช้ อปปิ ง้ สินค้ าต่างๆ ที่ ตลำดห่ ำน
บริ การเฝอร้ อนๆ
เดินทางสูส่ นามบิน
13.30 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ PG 948 (1 ชม.45 นาที )
15.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมำยเหตุ กาหนดการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงบ้ างตามเหตุการณ์และความเหมาะสมของหมูค่ ณะ
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อัตราค่าบริการ

@ ท่านละ
@ พักเดีย่ ว เพิม่

38,800.- บาท
8,600.- บาท

อัตรานีร
้ วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตัว๋ เครื่ องบิน ชันทั
้ ศนาจรโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ที่พกั ตามรายการ (พักห้ องละ 2 ท่าน)
อาหารจัดเลี ้ยงตามระบุในรายการ
รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้ อมค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ในรายการ
ค่าภาษี สนามบิน ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ ้น (น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท
ผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี ความคุ้มครองคงเหลือ 50%
มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
สารองการเดินทาง

ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้ อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง มีอายุใช้ งานเหลืออย่างน้ อย 6 เดือน เมื่อจอง
ชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน

ติดต่อ : เหมียว / ไปร์ท

Line ID: @chaitour

โทร. 0 2212 8431 ต่อ 122 , 124

E-mail : outbound@chaitour.co.th
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

www.chaitour.co.th
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