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เวียดนามกลาง  

งดงาม เมอืงเว ้เมืองแห่งโบราณสถานดินแดนแห่งจักรพรรดิเ์วียดนาม  

ฮอยอนั เมืองมรดกโลก ยลเสน่ห์ของอาคารโบราณสีเหลอืงมัสตารด์  

ชม ปราสาทหมเีซนิ ศิลปะจามอันทรงคุณค่า มรดกโลกของเวียดนาม 

ดานงั เมืองท่าริมทะเล ที่ได้ชื่อว่าเป็นยุโรปแห่งเอเชีย   

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามา บานาฮลิล ์ 

พัก Kawara My An Onsen Resort ให้ท่านไดอ้าบน ้าแร่ ในรีสอรต์มาตรฐานแบบญ่ีปุ่น 
 

บริษทั ชยัทวัร ์จ้ากัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์   

เดนิทาง : พฤหสับดทีี ่11 –  องัคารที ่16 สงิหาคม 2565 ( 6 วนั 5 คนื ) บนิแอรเ์อเชยี 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
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 01.) พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565             กรุงเทพฯ – ดานัง  
 

13.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง เคาทเ์ตอรส์ายการบินแอรอ์เชีย อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ ประต ู2-3  
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 
15.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน FD 638 (1.45 ชม.) 
17.40 น. ถึง สนามบินเมืองดานงั (Danang) ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  
ดานงั เป็นอดีตหมูบ่า้นชาวประมง เมืองทา่ส าคญัของเวียดนามกลาง เสนห่ข์องดานงัคือ บรรยากาศของเมืองที่คึกคกัไปดว้ยผูค้น 
เรอืสนิคา้ที่จอดเรยีงรายอยูร่มิฝ่ังน า้ กบัเรอืประมงเลก็ๆ ของชาวบา้นใชอ้อกหาปลา ตลอดจนตึกรามบา้นช่องสมยัใหม่สีสนัสดใส 
นอกจากนีย้งัเป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรอ์ีกมากมาย 
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  
ที่พกั  HYATT REGENCY DANANG  RESORT & SPA หรอืเทียบเทา่  
 

 02.) ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565      ดานัง - เว้        
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองเว ้(Hue) (105 กม./2 ชม.)   น าทา่นชม สสุานจกัรพรรดิมินหห์มา่ง (Mausoleum of Emperor Minh Mang) สสุาน
แห่งนีต้ัง้อยู่ในหมู่บา้น An Bang จงัหวดัเถ่ือเทียน บริเวณริมแม่น า้หอม สรา้งขึน้ ในปี ค.ศ. 1840 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ตะวนัออกแบบจีน ในรชัสมยัของพระเจา้มินห์หม่าง ก่อนที่พระองคจ์ะสิน้พระชนมเ์พียง 1 ปี และสรา้งเสร็จในสมยัของพระเจา้
เถ่ียวตร ีรชัทายาทของพระองค ์ในปี ค.ศ. 1843 สสุานแหง่นีส้รา้งขึน้ตามหลกัฮวงจุย้ของจีน คือ ดา้นหนา้เป็นน า้ ดา้นหลงัเป็นเขา 
ดา้นนอกถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพง ดา้นในก็มีประตถูึง 3 ชัน้ มีพืน้ที่สวน สระน า้ วดั และหลมุศพพระเจา้มินหห์ม่าง ซึ่งพืน้ที่ที่เป็น
หลมุศพนัน้ไมเ่ปิดใหค้นทั่วไปเขา้ชม  
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
ชม วดัเทียนมู ่(Thien Mu Pagoda) เจดียท์ีต่ ัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของแมน่ า้หอม สรา้งในปี พ.ศ.2387  เป็นทรงแปดเหลี่ยม มี 7 ชัน้ สงู 21 
เมตร  แต่ละชัน้หมายถึง ชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งนี ้ รวมทัง้พระพุทธรูปที่
ลอ้มรอบดว้ยกระจกทกุดา้น และระฆงัขนาดใหญ่หนกักว่า 2,000 กิโลกรมั  จากนัน้น าท่านชม นครแห่งจกัรพรรดิ (Imperial City 
Hue) พระราชวงัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ตามแบบแผนความเช่ือของจีน ไดร้บัการออกแบบใหม้ีก าแพงลอ้มรอบถึง 3 ชัน้  เมื่อเขา้ไปก็จะ
พบกบั ปืนใหญ่ 9 เทพเจา้ โดยมีเทพเจา้ 5 องคเ์ป็นตวัแทนของธาตทุัง้ 5 คือ โลหะ น า้ ไม ้ไฟ และดิน และอีก 4 องคเ์ป็นตวัแทน
แห่งฤดกูาลทัง้ 4 ฤด ูแต่สว่นที่น่าสนใจที่สดุใน นครจกัรพรรดิ คือ พระราชวงัไทเฮา (Thai Hoa Palace) พระราชวงัที่ส  าคญัที่สดุ
เนื่องจากเป็นสถานท่ีตอ้นรบัเชือ้พระวงศร์ะดบัสงู นกัการทตู อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีจดังานเลีย้งตา่งๆ  
จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่ที่พกั KAWARA MY AN ONSEN RESORT หรอืเทียบเทา่ เป็นรสีอรท์มาตรฐานระดบัสากลมีสิง่อ านวยความ
สะดวกครบครนั ที่ส  าคญัรสีอรท์แหง่นีย้งัมาตรฐานออนเซ็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิมภายใตแ้บรนด ์Kawara Resort ซึง่เป็นหนึง่ในแบรนด์
รสีอรท์น า้พรุอ้นท่ีมีช่ือเสยีงในญ่ีปุ่ น ใหท้า่นดื่มด ่าในพืน้ท่ีที่ผอ่นคลาย ช่ืนชมสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ น และเพลิดเพลินกบัน า้พแุรท่ี่มีแร่
ธาตสุงูซึง่มีผลดีในการรกัษาโรคของหวัใจ กระดกู และขอ้ตอ่ ผิวหนงั  
อาหารค ่าทีร่สีอรท์  
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 03.) เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565     เว้ – ฮอยอัน   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม    
09.00 น. เดินทางสู ่เมืองฮอยอนั (Hoi An) (130กม./2.5 ชม.) เมืองแห่งมรดกโลกเก่าแก่ ที่มีช่ือเสียงของเวียดนาม เมืองฮอยอนั
เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในช่วงศตวรรษที่ 16-17 มีชาวตา่งชาติมาตัง้ถ่ินฐานและคา้ขายในเมืองนีเ้ป็นจ านวนมาก ทัง้ชาวจีน ญ่ีปุ่ น ดตัช ์
และอินเดีย ฮอยอนัเป็นเมืองที่ถกูแบง่ออกเป็นสองฝ่ังโดยมีคลองคั่นกลาง มีสะพานญ่ีปุ่ นทอดขา้มคลองเพื่อกัน้แบ่งเขตชุมชนของ
ชาวญ่ีปุ่ นที่อีกฝ่ังหนึ่งของคลองจากชุมชนจีน สะพานดังกล่าวสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น  มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีรูปทรงโคง้ของตวัสะพาน และหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง กลางสะพานมีเจดียท์รงจตัรุสั ดว้ยความเก่าแก่
สวยงามนีเ้อง จึงท าใหไ้ดร้บัการ ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
น าทา่นชมเมืองเก่าฮอยอนั และ ชมสะพานญ่ีปุ่ นเมืองฮอยอนั หรอืที่ชาวเวียดนามเรยีกวา่ Lai Vien Kieu แปลวา่ สะพานแห่งมิตร
ไมตร ีสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1593 เป็นสะพานโคง้ขา้มคลองระยะสัน้ มีความแข็งแรงเพราะมีเสาสะพานสี่เหลี่ยมตน้ใหญ่หลายตน้ 
ค า้สะพานเอาไว ้มีหลงัคากระเบือ้งดินเผาลวดลายออ่นชอ้ย สไตลญ่ี์ปุ่ นโบราณ คลมุตวัสะพานตอ่เนื่องถึงฝ่ัง มีก าแพงหนา ตรงตวั
สะพานจะมีรัว้เหมือนราวระเบียง ท่ีกลางสะพานจะมีเจดียท์รงจตัรุสัที่สรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหแ้ด่ดั๊กเดและตรนัหวูและที่ปลายสะพาน
จะมีประติมากรรมรูปสนุขัและลงิ เป็นสญัลกัษณก์ารก่อสรา้งวา่ สรา้งขึน้เมื่อปีวอก (ลงิ) และเสรจ็เมื่อปีจอ (สนุขั) 
ชม บา้นโบราณของตระกูลตนักี (Old House of Tan Ky) บา้นเลขที่101 เป็นบา้นของคนจีนในตระกูล Tan Ky นบัเป็นบา้นที่
เก่าแก่และสวยงามที่สดุของเมืองฮอยอนั โดยตวับา้นไมส้องชัน้สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวัถึง 3 ชาติคือ จีน ญ่ีปุ่ น
และเวียดนาม  มีอายกุวา่ 270 ปี ปัจจบุนัยงัมีคนอาศยัอยูท่ี่น่ี โดยเจา้ของบา้นเป็นเศรษฐีเก่าของเวียดนาม ภายในแบง่เป็นสดัสว่น
อยา่งลงตวั ตัง้แต ่หอ้งสมดุสมยัก่อน หอ้งรบัแขก และหอ้งครวั  
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
น าทา่นชมโคมไฟหลากสสีนัยามค ่าคืนอยา่งสวยงาม และมีชีวิตชีวาของเมืองฮอยอนั 
ที่พกั  ANANTARA HOI AN RESORT  หรอืเทียบเทา่ (พกั 2 คืน)  
 
  
 
 
  
 

 04.) อาทิตย์ท่ี 14 สิงหาคม 2565                        ฮอยอัน – หุบเขาศักดิ์สิทธ์ิหมีเซิน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

เดินทางสู ่ปราสาทหมีเซิน (My Son Sanctuary) (40 กม./1 ชม.)  หรือที่รูจ้กักนัดีในอีกสมญาหนึ่งว่า “หบุเขาศกัดิ์สิทธ์ิหมีเซิน” 
โบราณสถานที่ตัง้อยู่บริเวณหุบเขาสงู ลอ้มรอบดว้ยภูเขาในเขตจังหวดักว๋างนาม (Quang Nam) จงัหวดัทางภาคกลางของ
ประเทศเวียดนาม มีเนือ้ที่ทัง้หมดประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร โดยค าว่า หมีเซิน (My Son) มีความหมายว่า ภเูขาอนัสวยงาม
ปราสาทแหง่นี ้เป็นโบราณสถานท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบฮินดท่ีูสมบรูณ ์และเก่าแก่ท่ีสดุในอินโดจีน อดีตเคยเป็นนครศกัดิ์สิทธ์ิแห่ง
อาณาจักรจาม หรือ จามปา ถูกสรา้งขึน้โดยพระเจ้าภทัรวรมนัที่ 1 ในศตวรรษที่ 4 โดยถูกใชเ้ป็นศาสนสถานตามความเช่ือของ
ศาสนาฮินด ูรวมถึงเป็นสถานท่ีฝังพระศพของกษัตริยใ์นยคุรุง่เรืองอาณาจกัรจามครอบคลมุอาณาเขตตัง้แต่พืน้ที่ทางตอนใตข้อง
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ฮานอย ไปถึงเวียดนามใต ้และจรดภาคตะวนัออกของกมัพชูา ปราสาทหมีเซินไดร้บัการรบัรองการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  ในปี 
ค.ศ.1999 จากหลกัเกณฑท์ี่วา่ ปราสาทแหง่นีเ้ป็นเสมือนหลกัฐานทางวฒันธรรม และอารยธรรมที่ปัจจุบนัไดส้ญูหายไปแลว้ โดย
โบราณสถานแหง่นีย้งัไดร้บัการรบัรองเป็นมรดกโลกพรอ้ม ๆ กบัเมืองมรดกโลกฮอยอนัอีกดว้ย 
ภายในท่านจะไดพ้บสิ่งปลกูสรา้งหลกั ๆ ที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่นทางสถาปัตยกรรมจากการก่อสรา้งโดยใชอ้ิฐแบบโบราณ มีการ
แกะสลกันิทานพืน้บา้นของศาสนาฮินดบูนปา้ยหินทราย และรูปสลกับนก าแพงอิฐ แสดงใหเ้ห็นถึงศิลปะที่ประณีตสวยงามของชาว
จาม การสรา้งอาคารใชซุ้ม้ประดบั และใชเ้สาประดบัผนงั ศิลปะของจามคาดว่า ไดร้บัอิทธิพลมาจากศิลปะของขอม ชวา และ
อินเดีย แตน่ ามาประยกุตจ์นมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง รวมถึงสามารถพบเห็นศิวลงึค ์หนา้บนัรูปพระศิวะ แทน่บชูาตามความเช่ือ
ของศาสนา และหินแกะสลกัเทพตา่ง ๆ เป็นตน้ 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางกลบัเมืองฮอยอนั ใหท้่านเพลิดเพลินในเมืองฮอยอนัตามอธัยาศยั กับกิจกรรมต่างๆอาทิ ชิมกาแฟเวียดนามในคาเฟ่ที่มี 
Rooftop ชัน้ 2 ใหน้ั่งรบัลมเย็นพรอ้มชมวิวเมืองเก่า , เดินถ่ายรูปท่ีถนน Tran Phu Street , นั่งรถสามลอ้ซิโคล ่(Cyclo) ชมเมือง   
อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
  
 

 05.) จันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565    ฮอยอัน – บานาฮิลล์ -  ดานัง              
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู ่บานาฮิลล ์(Ba Na Hill) (60 กม./2 ชม.) สถานที่ตากอากาศของเวียดนาม เป็นแหลง่สนัทนาการ สวนสนกุ รวมทัง้หอ้ง
นิทรรศการท่ีรวบรวมประวตัิความเป็นมาตัง้แต่ยคุอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยน าท่านนั่งกระเชา้ขึน้ไปสูเ่มืองบนยอดเขา กระเชา้
แหง่นีเ้ปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการในปี 2009 และตอ่มาไดร้บัการบนัทกึสถิติโลกว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวที่สดุในโลก 
(5,042 เมตร) ในระหว่างที่ท่านโดยสารกระเชา้ จะไดเ้พลิดเพลินกบัความสวยงามของทศันียภาพโดยรอบของเทือกเขา เมื่อนั่ง
กระเชา้ขึน้ไปถึงยอดเขา ก็เหมือนหลดุไปอยู่ในโลกแหง่ปราสาทยอ้นยคุสไตลฝ์รั่งเศสสวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยาย มีหลายจุดที่
นา่สนใจ เช่น สะพานมือยกัษ์ลอยฟา้ หรอื Golden Bride , หมูบ่า้นฝรั่งเศส , วดัจีน , สวนดอกไม ้ 
อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
เดินทางต่อสู่ เมืองดานงั (Danang)  (47 กม./1.3 ชม.) น าชม วดัลินหอ์ึ๋ง (Linh Ung pagoda) เป็นวดัที่สรา้งใหม่และใหญ่ที่สดุ
ของเมืองดานงั สกัการะเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่  ที่มีความสงูถึง 67 เมตร  หรือเท่ากบัอาคาร 30 ชัน้ ประทบัอยู่บนฐานดอกบวัมี
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 35 เมตร ซึง่ถือไดว้า่เป็นองคเ์จา้แมก่วนอิมที่สงูที่สดุในประเทศเวียดนาม     
อาหารค ่าที่ภตัตาคารอาหารทะเล  

ที่พกั  HYATT REGENCY DANANG  RESORT & SPA หรอืเทียบเทา่  
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 06.) อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565    ดานัง – กรุงเทพ ฯ   
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านเขา้สู่เมืองดานัง เชิญถ่ายรูปกับ โบสตส์ีชมพูพาสเทล หรือ โบสถ์คริสตด์านัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ที่มี
ความส าคญัเนื่องจากเป็นจดุเริม่ตน้ของศาสนาครสิตใ์นเวียดนาม สรา้งขึน้ในสมยัที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เป็น
โบสถข์นาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิกพรอ้มดว้ยการตกแตง่อยา่งสวยงามประณีต  
อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  
ชม สะพานมงักรทอง (Dragon Bridge) ขา้มแม่น า้ฮาน แลนดม์ารก์ประจ าเมืองดานงั สะพานหมนุแห่งแรกในเวียดนาม ที่ใชรู้ป
มงักรทองตวัใหญ่ประดบัไวบ้นสะพาน แสดงใหเ้ห็นถึงความเจรญิรุง่เรอืงและมั่งคั่งของประเทศ สะพานมีความยาวถึง 666 เมตร  
15.00 น. เดินทางสูส่นามบินดานงั 
18.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน FD 639 (1.45 ชม.) 
19.55 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจเปลีย่นแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสมของหมูค่ณะ 
 

 
 
************************************************************************************************************************************* 
 

อตัราคา่บรกิาร  ( ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ ) 

ทา่นละ (จ านวนไมต่ ่ากวา่ 15 ทา่น) 45,000.-บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ทา่นละ 14,000.-บาท 
 

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ตั๋วเครือ่งบิน Air Asia  เริม่ตน้ 7,000 บาท   
FD638 11AUG DMK-DAD 15.55-17.40  
FD639 16AUG DAD-DMK 18.10-19.55  

    

อตัรานี รวม 

1. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
2. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ 
3. รถบสัปรบัอากาศในการเดินทาง พรอ้มคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ในรายการ 
4. คา่ภาษีสนามบิน คา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั) 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน  
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6. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินทา่นละ 2,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลทา่นละ 1,000,000 บาท  
- ผูเ้ดินทางอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี ความคุม้ครอง 50% จากวงเงินขา้งตน้ 
7. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินดแูลตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานี ไมร่วม 

1. ตั๋วเครือ่งบินชัน้ทศันาจรโดยสายการบิน Air Asia   
       2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี อาหารและเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ   

 

 
 

 

www.chaitour.co.th 

ตดิตอ่  :  ซัง / ไปร์ท  โทร. 080 571 5551  

Line ID: @chaitour   E-mail : outbound@chaitour.co.th 
   

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

mailto:outbound@chaitour.co.th

