 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 29 เม.ย. 2020 16:31

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัว
Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นเต้นกับ

การนัง่ กระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL
ประวัติศาสตร์

ฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม

เมืองเว้ มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ

สักการะพระใหญ่ อายุกวา่ พันปี
วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม
สนุกสนาน และชิลชิลช้อป

ลอ่ งเรอื ชมความงามแมน่ ้ ำหาน
ที่ตลาดดองบา
เมืองมรดกโลกฮอยอัน




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 2 คน
เดินทาง 3 คน
เดินทาง 4 - 5 คน
เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

24,800
21,800
18,800
17,800
16,800
5,000

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

08:00 คณะพร้อม ณ สนามบินสวุ รรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
11:00 ออกเดินทางสเู่ มืองดานัง เที่ยวบินที่ PG 947
12:45 ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถ่นิ (ภาษาไทย)
พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
เดินทางตอ่ สู่ เมืองเว้ ซึ่งใช้เวลา 2 ชั้ วโมง ถึงเมืองเว้ นำทา่ นเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

เดินทางสู่ เมืองเว้ ด้วยเส้นทางหมายเลข 1 หรอื National Highway No.1
ถนนสายหลักของเวียดนาม
เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกตลอดแนวเหนอื ใต้ของประเทศ
โดยเฉพาะถนนไฮวัน Hai Van Pass ที่เชื่อมระหวา่ งจังหวัดเว้ กับจังหวัดดานัง
ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศถนนต้องตัดผ่านภูเขาไฮวัน ระหว่างเส้นทาง
บนเส้นทางเขาไฮเ่ วิ่น จะมีจุดชมวิว ไฮเ่ วิ่น HAI VAN PASS
สามารถมองเหน็ วิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้ได้
จุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแหง่ หนึง่ สมัยสงคราม
เป็นที่แบง่ แยกเวียดนามเหนอื และเวียดนามใต้
ยังคงเหลือป้ อมปราการทางทหารไว้ให้ชมกัน
เมื่อเดินทางถึงเมืองเว้ นำเข้าเช็คอินที่พัก อิสสระตามอัธยาศัย
กอ่ นที่รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 1

สนามบินสวุ รรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้
อาหาร
ที่พัก

ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Eldora Hue Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
กลางวั น

วันที่ 2

เว้ซิต้ ที ั วร์ - พระราชวังเว้ - สสุ านพระเจ้าไดคิงห์ - สสุ านจักรพรรด์ มิ ินห์หมาง - ตลาดดองบา
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

นำเดินทางชมสถานที่ทางโบราณสถาน วัด ในเมืองเว้
เชน่ พระราชวังแหง่ เมืองเว้ สุสานพระเจ้าไคดิงห์ สุสานจักรพรรดิมินห์มาง วัดเทีย
นหมุ

วันที่ 2

เว้ซิต้ ที ั วร์ - พระราชวังเว้ - สสุ านพระเจ้าไดคิงห์ - สสุ านจักรพรรด์ มิ ินห์หมาง - ตลาดดองบา
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

นครจักรพรรดิ หรอื นครต้องห้าม ที่พลาดไมไ่ ด้
สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตรยิ ์ องค์ท่ี 12
ของราชวงศ์ท่ถี ือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน
พระธาตุเฟ๊ อื ก เยียน เป็นพระธาตุสำคัญแหง่ หนึง่ ของเวียตนาม เป็นพระธาตุศักด์ สิ ิทธ์ ิ
คบู่ ้ านคเู่ มืองของเว้ มาแตโ่ บราณ
วัดเทียนหมุ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่เกา่ แกแ่ ละสวยงามที่สดุ ของเว้
สุสานจักรพรรดิมินห์มาง Tomb of Minh Mang จั กรพรรดิองค์ที่ 2 ในราชวงศ์เหวียน
ทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากการที่ปฏิรปู ขนบธรรมเนยี มประเพณแี ละเกษตรก
รรม โดยยึดมั่นในแบบแผนการบรหิ าร การปกครองตามแบบจีน
สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ ก Tomb of Tu
Duc พระเจ้าตือดึ๊กเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรจี ั กรพรรดิองค์ที่ 4
แหง่ ราชวงศ์เหวียน ที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี
เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดดองบา
พระราชวังแหง่ เมืองเว้

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Eldora Hue Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 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

วันที่ 3

เมืองเว้ - ดานัง - ฮอยอัน
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้าพร้อมออกเดินทางสเู่ มืองดานัง แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาวจาม
เดินทางตอ่ ยัง เมืองฮอยอัน แวะเยี่ยมหมบู่ ้ านหนิ ออ่ น
ก่อนที่จะเดินทางสู่มรดกโลกสู่ฮอยอันซิต้ ที ั วร์
เพื่อชม ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์เซรามิก ชมสะพานญี่ปุ่น บ้านโ
บราณเลขที่ 101
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง
กอ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๕ โดยคนฝรัง่ เศส
ยา่ นเมืองเกา่ ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะความงดงามและเกา่
ศูนย์วัฒ นธรรมและหัตถกรรม สถานที่จั ดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม
พิพิธภัณฑ์เซรามิก บ้าน 2 ชั้ นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี
โดยบรรพบุรษุ ดั้ งเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดตอ่ ซื้อขายยาสมุนไพร
และไมไ่ ด้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม
ชมสะพานญปี่ ่นุ สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเดน
่
สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23
บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจ ีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้ นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว
และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคน
ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธ ยาศัย
พิพิธภัณฑ์ชาวจาม

อาหาร
ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น ภัตตาคาร
เย็น
ภัตตาคาร
Lasenta Hoi An Hotel หรอื Hoi An Historic Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว
เช้า

วันที่ 4

ฮอยอัน - Ba Na Hill - ดานัง
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว บานา่ นา่ ฮลิ ล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น
นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าที่ยาวที่สุดในโลก สวนสนกุ Fantasy Park
หลังสนกุ สนานกับสวนสนกุ แล้ว นัง่ กระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
แหลมซอนทร้ า Son Tra Peninsula
เป็นสถานที่ที่มีความงดงามของธรรมชาติอันโดดเดน่
อีกทั้ งยังเป็นแหล่งอนรุ ั กษ์ธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของพืชพันธ์ แุ ละสัตว์ป่ากว่า 1,000
สายพันธ์ ุ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

BA NA HILL สนกุ สนานกับเครือ่ งเล่นนานาชนดิ
แหลมซอนทร้ า เป็นสถานที่ท่มี ีความงดงามของธรรมชาติ
ชายหาด My Khe Beach
ทางเวียดนามถือว่าเป็นหาดที่สวยติดอันดับต้นของโลกเหมือนกัน
เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Vanda Danang Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

ดานัง ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสวุ รรณภูมิ
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหารเช้า นำทา่ นเดินทางสเู่ มืองดานัง เพื่อเที่ยวตอ่
16:00 สมควรแกเ่ วลา นำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินดานัง ทำการช็คอินที่นัง่
และโหลดสัมภาระ
18:55 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG
948
20:50 ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภเู ขา
ที่เมื่อวันเวลาผา่ นไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหอื ดหาย
จึงกลายเป็นยอดสูงเหนอื พื้นดินทั้ งหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
หมบู่ ้ านแกะสลักหินออ่ น มีชื่อวา่ Non Nuoc Fine Arts Village
หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่มี ีอาชีพแกะสลักหนิ กันทั้ งหมู่บ้าน และทำมานานกว่า
300 ปี
สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแมน
่ ้ ำหาน อีกหนึง่ แลนด์มาร์คสุดอลังการ
สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดฮาน เมืองดานัง
ภเู ขาหินออ่ น

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
คา่ รถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

ค่าตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทกุ ชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์ + โชเฟอร์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เดู ินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%
ราคาเด็ก

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ คิด 10 %
เด็กอายุ 2-11 ปี ไมใ่ ช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใหญ
ู ่ 2 ทา่ น คิด 65 %
เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสรมิ นอนกับผ้ ใู หญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
เด็กอายุ ตำ่ กวา่ 11 ปี นอนกับผ้ ใู หญ่ 1 ทา่ น คิด 100 %

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

