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ซินจ่าว...ตื่นตาเวียดนาม งดงามเมืองเว้ มนต์เสน่ห์ฮอยอัน-ดานัง 
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ชมเมืองเก่า เมืองมรดกโลก “ฮอยอัน” 

สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งเรือ “เรือกระด้ง” 

บริษทั ชยัทวัร ์จ ากัด 
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 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์   
เดินทาง : พฤหัสบดีที่ 2 – อาทิตยท์ี่ 5 พฤษภาคม 2562 ( 4 วัน 3คืน ) 
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 01.) วันแรกของการเดินทาง                           กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้  
 

09.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร ์BANGKOK AIRWAYS ( Row F )  ประตู 3 
 เจ้าหน้าที่ชยัทัวร์คอยอ านวยความสะดวก 
10.55 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่  PG 947 ( 1 ชม. 50 นาที ) 
12.45 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง (Danang) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ  

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร    

ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ (Hue) ตามทางหลวงหมายเลข 1 โดยลอด อุโมงค์ไห่เหวิน ที่ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียใต้มี
ความยาว 6.3 กิโลเมตร เป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ การสร้างอุโมงค์นี้ต้องเจาะภูเขาขนาดใหญ่ 3 ลูก เพื่อย่น
ระยะทางขึ้นเขา จากนั้นเดินทางลัดเลาะเลียบภูเขาที่โอบแนวชายฝ่ังทะเลเอาไว้ นับว่าเป็นแนวชายฝ่ังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
เวียดนาม โดยด้านหนึ่งเป็นทะเลสาบชายฝั่งที่มนี้ าใสแจ๋ว ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหาดทรายบริสุทธิ์ยาวหลายไมล์  ชาวเมืองส่วนใหญ่
ยึดอาชีพการประมงเป็นหลัก และเป็นชาวคาทอลิกที่เคร่งครัด  
ชม วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) ชมเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนฝ่ังซ้ายของแม่น้ าหอม สร้างในปี พ.ศ.2387  เป็นทรงแปดเหล่ียม มี 7 
ชั้น สูง 21 เมตร  แต่ละชั้นหมายถึง ชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้  รวมทั้ง
พระพทุธรูปท่ีล้อมรอบด้วยกระจกทุกด้าน และระฆังขนาดใหญ่หนักกว่า 2,000 กิโลกรัม   
น าท่าน ล่องแม่น ้าหอม (Perfume  River) ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ริมฝ่ังแม่น้ า และชื่นชมกับธรรมชาติ 
พร้อมฟังเสียงดนตรีขับกล่อมอันไพเราะจากนักแสดงที่มีความสามารถ 

อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร    

ที่พัก   VINPEARL HOTEL HUE  (5*) หรือเทียบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 

 02.) วันท่ีสองของการเดินทาง                               เว้ – ดานัง       
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

ชม พระต้าหนักไทฮวา (Thai Hoa) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1805 เป็นพระต าหนักส าคัญที่สุดในพระราชวังไดนอย ต าหนักแห่งนี้คือ
ท้องพระโรงที่กษัตริย์เวียดนามใช้ออกว่าราชการ และเป็นสถานประกอบพิธีบรมราชาภิเษก สถาปัตยกรรมแสดงถึงอิทธิพลจาก
ศิลปะจีนอย่างชัดเจน เช่น ใช้ด้านยาวของตัวอาคารเป็นด้านหน้า การท าช่องหน้าต่างกลมประดับด้วยตัวอักษรจีน หลังคาประดับ
ด้วยรูปมังกรและสัตว์มงคลจีนต่างๆ นอกจากนี้ ต าหนัก “ไทฮวา” มีที่มาจาก ต าหนักไท้เหอ ของพระราชวังกู้กงในเมืองปักกิ่ง จึง
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะจีนทางตอนใต้ ชม สุสานกษัตริย์ไคดิน (Khia Dinh Tomb) เป็นสุสานท่ีตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ท่ีงดงาม
มากแห่งหนึ่งในบรรดาสุสานในเมืองเว้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแตกต่าง โดยใช้ศิลปะตะวันตกกับตะวันออกผสมผสานเข้าด้วยกัน  
ตัวอาคารสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตกแต่งด้วยศิลปะแบบเวียดนามที่มีลวดลายและสีสันวิจิตรงดงามมาก มีคูน้ าล้อมรอบ  มี
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รูปปั้นกองเกียรติยศประกอบด้วย  ช้าง ม้า  ทหาร  และขุนนาง บริเวณหน้าลานมีแท่งหินขนาดใหญ่จารึกพระเกียรติคุณของ
จักรพรรดิ สุสานแห่งนี้เป็นสุสานสุดท้ายของจักรพรรดิเวียดนาม 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

ออกเดินทางสู่เมืองดานัง  ชม พิพิธภัณฑ์จาม (Cham Museum) ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีวัตถุโบราณที่จัดแสดงเป็นงานแกะสลัก
หินทราย เป็นเทวรูปปางต่างๆ ของศาสนาฮินดูประเทศอินเดีย ส่วนงานศิลปะจามที่ รวบรวมไว้อยู่ในสมัยศตวรรษที่ 4–15 ที่ได้
รวบรวมจากทั่วประเทศเวียดนามมีประมาณ 300 ชิ้น  นับว่าเป็นแหล่งศิลปะจามที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก  
น าท่านน่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล์สู่ดานัง  น าท่านชมวัดหลิงอิ่ง เป็นวัดที่สร้างใหม่และใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง สักการะเจ้าแม่
กวนอิมองค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 67 เมตร หรือเท่ากับอาคาร 30 ชั้น ประทับอยู่บนฐานดอกบัวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 เมตร  ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนาม 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร    

ที่พัก    HYATT REGENCY DANANG RESORT & SPA  (5*) หรือเทียบเท่า  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 03.) วันท่ีสามของการเดินทาง            ดานัง – บานาฮิลล์ - ฮอยอัน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม    

เดินทางสู่สถานี Ba Na Hill เป็นสถานีกระเช้าไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาบา
นาฮิลล์ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศแห่งส าคัญของเวียดนาม ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 
น าท่านสัมผัส Golden Bridge สะพานลอยฟ้า ในอุ้งมือยักษ์ที่เที่ยวใหม่บนเขาบานาฮิลล์ มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,400 
เมตร ยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วงโค้งไปตามแนวเขา  ให้ท่านเดินทอดน่อง สัมผัสความสวยงาม และดื่มด่ ากับ
ธรรมชาติรอบตัวจนฉ่ าปอด  
สมควรแก่เวลา น าท่านน่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoi An) เมืองแห่งมรดกโลกเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม เมืองฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเล
จีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงศตวรรษที่ 
16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจ านวนมาก ท้ังชาวจีน ญ่ีปุ่น ดัตช์ และอินเดีย  ฮอยอันเป็นเมืองที่ถูก
แบ่งออกเป็นสองฝ่ังโดยมีคลองคั่นกลาง มีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝ่ังหนึ่งของคลอง
จากชุมชนจีน สะพานดังกล่าวสร้างโดยชาวญี่ปุ่น  มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปทรงโค้งของตัวสะพาน 
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และหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลือง กลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัส ด้วยความเก่าแก่สวยงามนี้เอง จึงท าให้ได้รับการ          
ขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
น าท่านสนุกสนาน และพบประสบการณ์ใหม่ โดยนั่งเรือกระด้ง เรือท่ีเป็น Signature ของเวียดนาม ลักษณะเป็นเรือทรงกลม สาน
ด้วยไม้ไผ่ ใช้น้ ามันสนเคลือบท้ังภายในและภายนอก (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 15 นาที) 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

น าท่านชมโคมไฟหลากสีสันยามค่ าคืนอย่างสวยงาม และมีชีวิตชีวาของเมืองฮอยอัน 

ที่พัก   HOTEL ROYAL HOI AN - MGALLERY BY SOFITEL  (5*) หรือเทียบเทา่  
 
  
 
 
  
 
 
 

 04.) วันท่ีสี่ของการเดินทาง                           ฮอยอัน – ดานัง – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่เมืองดานัง ระหว่างทางท่านจะได้ชม  ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountains) ประกอบด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ 5 ลูก                 
ชาวเวียดนามเรียกภูเขานี้ว่าภูเขาแห่งธาตุทั้งห้า (เหล็ก , น้ า, ไม้, ไฟ และดิน) ภายในภูเขามีแท่นบูชาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ 
และเทพจ้าองค์อื่นๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบนั้น   
 

อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
 

อิสระให้ท่าน ช้อปป้ิงสินค้าต่างๆ ท่ี ตลาดห่าน  
เดินทางสู่สนามบิน 
18.55 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่  PG 996  (1 ชม.50 นาที ) 
20.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
หมายเหต ุ ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตกุารณ์และความเหมาะสมของหมูค่ณะ 
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 อตัราค่าบริการ  

     @   ท่านละ      37,800.- บาท  

     @   พักเดีย่ว เพิม่     7,500.- บาท  
 

อตัรานีร้วม 

1. ตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจรโดยสายการบิน  Bangkok   Airways   
2. ที่พักตามรายการ   (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. อาหารจดัเล้ียงตามระบุในรายการ 
4. รถบัสปรับอากาศในการเดินทาง พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบิน   ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น  (น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 
7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท   ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท  
- ผู้เดินทางอายเุกิน  75  ปี ความคุม้ครองคงเหลือ  50%  
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์  และมัคคเุทศก์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ภาษีมูลคา่เพิม่  7 % และหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %   
2. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี  อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ   

 

ส ารองการเดนิทาง 

      ช าระมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง มีอายใุช้งานเหลืออยา่งน้อย 6 เดือน เมื่อจอง  
     ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 15 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
 

เอกสารการเดนิทาง 

หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือการใชง้านไมต่่ ากว่า 6 เดอืน   
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