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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 16:31

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ ปสว่นตัว
Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นเต้นกับ

การนัง่กระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL

ประวัติศาสตร์

ฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม



เมืองเว้ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ไหว้พระทำบุญ

สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม

สนุกสนาน และชิลชิลช้อป

ล่องเรอืชมความงามแม่น้ำหาน 
ท่ีตลาดดองบา
เมืองมรดกโลกฮอยอัน

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง     2     คน 24,800

เดินทาง     3     คน 21,800

เดินทาง   4 - 5   คน 18,800

เดินทาง   6 - 7   คน 17,800

เดินทาง   8 - 9   คน 16,800

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Danang+City,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+Da+N
ang,+Vietnam/Hue,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/@16.2588751,107.6183785,10z/data=!3
m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219c792252a13:0xfc14e3a044436487!2m2!1d108.2
021667!2d16.0544068!1m5!1m1!1s0x3141a115e1a7935f:0xbf3b50af70b5c7b7!2m2!1d107.
5908628!2d16.4637117?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        

08:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F
 สายการบินบางกอกแอร์เวย์  
11:00    ออกเดินทางสู่เมืองดานัง  เท่ียวบินท่ี PG 947
12:45    ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว   
เดินทางต่อสู่ เมืองเว้ ซึ่งใช้เวลา 2 ช้ัวโมง ถึงเมืองเว้ นำท่านเช็คอินท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางสู่ เมืองเว้ ด้วยเส้นทางหมายเลข 1 หรอื National Highway No.1
ถนนสายหลักของเวียดนาม
เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกตลอดแนวเหนอืใต้ของประเทศ
โดยเฉพาะถนนไฮวัน Hai Van Pass ท่ีเชื่อมระหว่างจังหวัดเว้ กับจังหวัดดานัง
ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศถนนต้องตัดผ่านภูเขาไฮวัน ระหว่างเส้นทาง
บนเส้นทางเขาไฮเ่ว่ิน จะมีจุดชมวิว ไฮเ่ว่ิน HAI VAN PASS
สามารถมองเหน็วิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้ได้
จุดนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญแหง่หนึง่สมัยสงคราม
เป็นท่ีแบ่งแยกเวียดนามเหนอืและเวียดนามใต้
ยังคงเหลือป้อมปราการทางทหารไว้ให้ชมกัน
เม่ือเดินทางถึงเมืองเว้ นำเข้าเช็คอินท่ีพัก อิสสระตามอัธยาศัย
ก่อนท่ีรับประทานอาหารเย็น

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้

https://www.google.co.th/maps/dir/Danang+City,+H%25E1%25BA%25A3i+Ch%25C3%25A2u,+Da+Nang,+Vietnam/Hue,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/@16.2588751,107.6183785,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219c792252a13:0xfc14e3a044436487!2m2!1d108.2021667!2d16.0544068!1m5!1m1!1s0x3141a115e1a7935f:0xbf3b50af70b5c7b7!2m2!1d107.5908628!2d16.4637117?hl=en


อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Eldora Hue Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้

วันท่ี 2
เว้ซิตี้ ทัวร์ - พระราชวังเว้ - สสุานพระเจ้าไดคิงห์ - สสุานจักรพรรดิ์ มินห์หมาง - ตลาดดองบา

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Eldora+Hotel,+60+B%E1%BA%BFn+Ngh%C3%A9,+P
h%C3%BA+H%E1%BB%99i,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Hu%E1%BA%BF,+Th%E1%
BB%ABa+Thi%C3%AAn+Hu%E1%BA%BF,+Vietnam/16.4006313,107.5895645/Imperial+Ci
ty,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Hu%E1%BA%BF,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/Dong
+Ba+Market,+Tr%E1%BA%A7n+H%C6%B0ng+%C4%90%E1%BA%A1o,+Th%C3%A0nh+p
h%E1%BB%91+Hu%E1%BA%BF,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/@16.4361552,107.5542544,
13z/data=!3m1!4b1!4m21!4m20!1m5!1m1!1s0x3141a13c37a4dfd5:0x5c21d4bd451abcfb!
2m2!1d107.5945207!2d16.4646386!1m0!1m5!1m1!1s0x3141a6d3467e9b3d:0xbc39390349
0905c4!2m2!1d107.5779179!2d16.4692448!1m5!1m1!1s0x3141a12503807095:0x3befdfdb
86853c38!2m2!1d107.5885179!2d16.4725642!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

นำเดินทางชมสถานท่ีทางโบราณสถาน วัด ในเมืองเว้
เช่น พระราชวังแหง่เมืองเว้  สุสานพระเจ้าไคดิงห์  สุสานจักรพรรดิมินห์มาง วัดเทีย
นหมุ

http://www.eldorahotel.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Eldora+Hotel,+60+B%25E1%25BA%25BFn+Ngh%25C3%25A9,+Ph%25C3%25BA+H%25E1%25BB%2599i,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+Hu%25E1%25BA%25BF,+Th%25E1%25BB%25ABa+Thi%25C3%25AAn+Hu%25E1%25BA%25BF,+Vietnam/16.4006313,107.5895645/Imperial+City,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+Hu%25E1%25BA%25BF,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/Dong+Ba+Market,+Tr%25E1%25BA%25A7n+H%25C6%25B0ng+%25C4%2590%25E1%25BA%25A1o,+Th%25C3%25A0nh+ph%25E1%25BB%2591+Hu%25E1%25BA%25BF,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/@16.4361552,107.5542544,13z/data=!3m1!4b1!4m21!4m20!1m5!1m1!1s0x3141a13c37a4dfd5:0x5c21d4bd451abcfb!2m2!1d107.5945207!2d16.4646386!1m0!1m5!1m1!1s0x3141a6d3467e9b3d:0xbc393903490905c4!2m2!1d107.5779179!2d16.4692448!1m5!1m1!1s0x3141a12503807095:0x3befdfdb86853c38!2m2!1d107.5885179!2d16.4725642!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พระราชวังแห่งเมืองเว้ นครจักรพรรดิ หรอืนครต้องห้าม ท่ีพลาดไม่ได้ 
สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตรย์ิองค์ท่ี 12
ของราชวงศ์ท่ีถือว่าเป็นสุสานท่ีสวยงามท่ีสุดของราชวงศ์เหงียน 
พระธาตุเฟ๊ือก เยียน เป็นพระธาตุสำคัญแหง่หนึง่ของเวียตนาม เป็นพระธาตุศักดิ์ สิทธ ิ์
คู่บ้านคู่เมืองของเว้ มาแต่โบราณ
วัดเทียนหมุ เป็นวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสุดของเว้
สุสานจักรพรรดิมินห์มาง Tomb of Minh Mang  จักรพรรดิองค์ท่ี 2 ในราชวงศ์เหวียน
ทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากการท่ีปฏิรปูขนบธรรมเนยีมประเพณแีละเกษตรก
รรม โดยยึดม่ันในแบบแผนการบรหิาร การปกครองตามแบบจีน 
สุสานจักรพรรดิตือด๊ึก Tomb of Tu
Duc  พระเจ้าตือด๊ึกเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรจัีกรพรรดิองค์ท่ี 4
แหง่ราชวงศ์เหวียน ท่ีทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี
เลือกซื้ อของฝากของท่ีระลึกท่ี ตลาดดองบา 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Eldora Hue Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
เว้ซิตี้ ทัวร์ - พระราชวังเว้ - สสุานพระเจ้าไดคิงห์ - สสุานจักรพรรดิ์ มินห์หมาง - ตลาดดองบา

วันท่ี 3
เมืองเว้ - ดานัง - ฮอยอัน

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Hue,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/H%E1%BB%99i+A
n,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/@16.0863061,107.7117895,10z/data=!3m1!4b1!4m1
3!4m12!1m5!1m1!1s0x3141a115e1a7935f:0xbf3b50af70b5c7b7!2m2!1d107.5908628!2d16.
4637117!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d1
5.8800584?hl=en

http://www.eldorahotel.com/
https://www.google.co.th/maps/dir/Hue,+Thua+Thien+Hue,+Vietnam/H%25E1%25BB%2599i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/@16.0863061,107.7117895,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3141a115e1a7935f:0xbf3b50af70b5c7b7!2m2!1d107.5908628!2d16.4637117!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d15.8800584?hl=en


การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

หลังอาหารเช้าพร้อมออกเดินทางสู่เมืองดานัง แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาวจาม
เดินทางต่อยัง เมืองฮอยอัน แวะเย่ียมหมู่บ้านหนิอ่อน
ก่อนท่ีจะเดินทางสู่มรดกโลกสู่ฮอยอันซิตี้ ทัวร์
เพื่อชม  ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม  พิพิธภัณฑ์เซรามิก ชมสะพานญี่ปุ่น บ้านโ
บราณเลขท่ี 101

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พิพิธภัณฑ์ชาวจาม  พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง
ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเม่ือปี ค.ศ. ๑๙๑๕ โดยคนฝรัง่เศส
ย่านเมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะความงดงามและเก่า 
ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม  สถานท่ีจัดการแสดงพื้ นเมืองท่ีหาดูได้ยากของชาวเวียดนาม 
พิพิธภัณฑ์เซรามิก  บ้าน 2 ช้ันท่ีสร้างจากไม้เนื้ อแข็งท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี
โดยบรรพบุรษุด้ังเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนท่ีเข้ามาติดต่อซื้ อขายยาสมุนไพร
และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม 
ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานท่ีมีแบบฉบับในการสร้างท่ีโดดเด่น
สร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษท่ี 23 
บ้านโบราณเลขท่ี 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ท่ีสร้างข้ึนเม่ือ 75 ปีท่ีแล้ว
และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคน
ช้อปป้ิง ณ ตลาดพ้ืนเมือง ตามอัธยาศัย 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Lasenta Hoi An Hotel หรอื Hoi An Historic Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 3
เมืองเว้ - ดานัง - ฮอยอัน

 

https://lasentahotel.com/en/
https://www.melia.com/en/hotels/vietnam/hoi-an/the-hoi-an-historic-hotel-managed-by-melia-hotels-international/index.htm


วันท่ี 4
ฮอยอัน - Ba Na Hill - ดานัง

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/H%E1%BB%99i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietna
m/Sun+World+B%C3%A0+N%C3%A0+Hills,+H%C3%B2a+Vang,+Da+Nang,+Vietnam/@1
5.9544472,108.0236984,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7
b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d15.8800584!1m5!1m1!1s0x3141f6fc0fd968cf:
0xa4576f5e06e9b58e!2m2!1d107.9880772!2d15.9977352?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว บานา่นา่ฮลิล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น
นัง่กระเช้าลอยฟ้าท่ียาวท่ีสุดในโลก สวนสนกุ Fantasy Park
หลังสนกุสนานกับสวนสนกุแล้ว นัง่กระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
แหลมซอนทร้า  Son Tra Peninsula
เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามของธรรมชาติอันโดดเด่น
อีกท้ังยังเป็นแหล่งอนรัุกษ์ธรรมชาติท่ีเป็นท่ีอยู่ของพืชพันธ ุ์และสัตว์ป่ากว่า 1,000
สายพันธ ุ์

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

 BA NA HILL สนกุสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนดิ
แหลมซอนทร้า เป็นสถานท่ีท่ีมีความงดงามของธรรมชาติ
ชายหาด My Khe Beach
ทางเวียดนามถือว่าเป็นหาดท่ีสวยติดอันดับต้นของโลกเหมือนกัน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Vanda Danang Hotel หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/H%25E1%25BB%2599i+An,+Quang+Nam+Province,+Vietnam/Sun+World+B%25C3%25A0+N%25C3%25A0+Hills,+H%25C3%25B2a+Vang,+Da+Nang,+Vietnam/@15.9544472,108.0236984,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x31420dd4e1353a7b:0xae336435edfcca3!2m2!1d108.3380469!2d15.8800584!1m5!1m1!1s0x3141f6fc0fd968cf:0xa4576f5e06e9b58e!2m2!1d107.9880772!2d15.9977352?hl=en
https://www.vandahotel.vn/


วันท่ี 5
ดานัง ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสวุรรณภูมิ

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Da+Nang,+H%E1%BA%A3i+Ch%C3%A2u,+Da+Nang,
+Vietnam/My+Khe+Beach,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc+M%E1%BB%B9,+S%C6%A1n+Tr%
C3%A0,+Da+Nang,+Vietnam/@16.0560513,108.2071139,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!
1m5!1m1!1s0x314219c792252a13:0xfc14e3a044436487!2m2!1d108.2021667!2d16.054406
8!1m5!1m1!1s0x31421782f7fa0ee3:0xeafb8ba272ee55ac!2m2!1d108.2466932!2d16.06390
56?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เพื่อเท่ียวต่อ
16:00    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง ทำการช็คอินท่ีนัง่
และโหลดสัมภาระ
18:55    เหนิฟ้าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี PG
948 
20:50    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ภูเขาหินอ่อน  Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภูเขา
ท่ีเม่ือวันเวลาผ่านไปเปลือกโลก ขยับเขย้ือน น้ำทะเลเหอืดหาย
จึงกลายเป็นยอดสูงเหนอืพื้ นดินทั้งหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village
หมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีมีอาชีพแกะสลักหนิกันท้ังหมู่บ้าน และทำมานานกว่า
300 ปี 
สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาน  อีกหนึง่แลนด์มาร์คสุดอลังการ
สร้างข้ึนเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง
อิสระช้อปป้ิง ณ ตลาดฮาน เมืองดานัง

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

https://www.google.co.th/maps/dir/Da+Nang,+H%25E1%25BA%25A3i+Ch%25C3%25A2u,+Da+Nang,+Vietnam/My+Khe+Beach,+Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc+M%25E1%25BB%25B9,+S%25C6%25A1n+Tr%25C3%25A0,+Da+Nang,+Vietnam/@16.0560513,108.2071139,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x314219c792252a13:0xfc14e3a044436487!2m2!1d108.2021667!2d16.0544068!1m5!1m1!1s0x31421782f7fa0ee3:0xeafb8ba272ee55ac!2m2!1d108.2466932!2d16.0639056?hl=en


ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

ราคาเดก็

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ คิด 10 %  
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมินอนกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %

� รูปภาพ



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/vietnam/553

https://www.atsiamtour.com/vietnam/553
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