
 
  

 
 

      โดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ 
Bangkok Airways (PG) 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง : 21 – 24  พฤศจกิายน 2561 
วันแรก กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้--ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น า้หอม  
พ. 21 พ.ย. 61                                                                                                     (-/กลางวัน/เยน็) 
08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์

เวย์Bangkok Airway (PG) 
โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
 
 
 
 
 
 

11.00น. ออกเดนิทางสู่เมืองดานังโดยเที่ยวบิน PG 947** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง** 
12.35 น. เดนิทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมืองดานงัเป็นเมืองแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหิน
ออ่นเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัและเป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเ้จริญและเตบิโต มา
จากหมูบ้่านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั (บริการ WI-FI บนรถบสั) 

Diva's Travel  Service Co.,LTD                ใบอนุญาตเลขท่ี 11/08608  
85 Maneeya Mansion  Soi Ladphrao 122   Ladphrao Rd.   

Plubpla , Wangtonglang  Bangkok  10310  Thailand 

Tel : 0-2514-3360-2  Fax : 0-2514-3118   MB: 081-828-1102   
 



 
  

จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่า
วฒันธรรมท่ีมีแบบฉบบัของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยนัจาก องค์การยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมี
อยูใ่นประเทศเวียดนามใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

 จากนัน้น าท่านชม สุสานของพระเจ้าไคดิงห์  เพราะเป็นเพียง
สสุานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกเข้า
กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ด้วยทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศ์เหวีย
นพระองค์เดียวท่ีได้เดินทางไปประเทศฝร่ังเศส สสุานแห่งนีใ้ช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคดงิห์เป็นพระบิดาบญุธรรมของพระ
เจ้าเบา๋ได ่ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยคุท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครองทางเดินขึน้สสุานได้รับการตกแตง่เป็น
บนัไดมงักรอนัโอ่อ่าท่ีจะพาคณุขึน้ไปสู่สานชัน้หนึ่ง จากนัน้มีบนัไดตอ่ไปยงัลานชัน้สองท่ีเรียงรายด้วย
รูปปัน้หินของช้าง ม้า ข้าราชการทหารและพลเรือน กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอกัษรจีน นิพนธ์
โดยพระเจ้าเบา๋ได่ เพ่ือร าลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ส่วนด้านบนสดุเป็นพระราชวงัเทียนดิงห์ ภายใน
มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยการใช้กระเบือ้งสีปูพืน้จิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในม่านเมฆขนาด
ใหญ่ท่ีวาดโดยใช้ศิลปินท่ีเขียนภาพด้วยเท้า ประดบัอยู่บนเพดานกลางห้องโถง ส่วนทางซ้ายและขวา
เป็นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันท่ีตกแต่งด้วยการฝังกระจกสีและกระเบือ้งนับพันชิน้  แสดงถึง
เร่ืองราวมากมายของสัตว์ ต้นไม้ และดอกไม้ ตลอดจนรูปปัน้ส าริดขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไค
ดงิห์ ซึง่สร้างท่ีฝร่ังเสศในปี พ.ศ. 2465 ตัง้อยูบ่นยกพืน้ด้านบนของสสุาน 

ค ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    
จากน าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น า้หอม พร้อมชมการแสดงและ
ดนตรีพืน้เมือง 
ที่พัก : MOUNG THANH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง พระราชวังหลวงไดหนอย-เจดีย์เทยีนมู่-ตลาดดองบา-บานาฮลิล์ 
 พฤ 22 พ.ย. 61                                                                                              (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลงัอาหาร น าท่านชม น า
ทา่นเย่ียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน(ไดหนอย)
พิเศษ!!! รถกลอฟ รับ-ส่ง จากลานจอดรถ พระราชวงัแห่งนีส้ร้างขึน้
ในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์
ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนีต้ัง้อยู่ใจกลางเมือง  เป็น
มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนีไ้ด้ถูกสร้างขึน้ตามแบบแผน
ความเช่ือของจีน ชมเจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กัน 
7 ชัน้ซึ่งแต่ละชัน้แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตัง้เด่นอยู่ริมฝ่ังแม่
น า้หอมจากนัน้อิสระช้อปปิง้ท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้หอม 



 
  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนัน้เดินทางตอ่ไปยงัเมืองดานงั เมืองทา่ส าคญัของเวียดนามกลาง อยูริ่มชายฝ่ังทะเลจีนใต้ 

น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฮอยอนั1 ชัว่โมงบานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดี
ท่ีสดุในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไป
บนภเูขาสร้างท่ีพกัโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหวา่งการรบ 

16.00 น. น าท่านเช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก Mercure Danang French Village Bana 

Hills โรงแรมแห่งแรกในเครือแอคคอร์โฮเทลท่ีตัง้อยู่ท่ามกลาง
ทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาบาน่าฮิลล์  (Ba Na Hills) การ
ออกแบบสถาปัตยกรรมของโรงแรมแหง่นีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจมาจาก
หมู่บ้านของฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 19 แวดล้อมด้วยศูนย์รวมความ
บนัเทิง โอบล้อมด้วยทิวทศัน์แบบ 360 องศาของเมืองดานงัอนัแสน
งดงาม และห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและบาร์ของโรงแรมมี
เมนอูาหารนานาชาตจิากทัว่โลกให้ได้ลิม้ลองความอร่อย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ที่พัก : MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สาม  บานาฮลิล์ – วัดลินห์อึ๋ง - ฮอยอัน – ล่องเรือกระด้ง - ชมเมืองโบราณ  
ศ 23 พ.ย. 61                                                                               (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน้น าท่าน เที่ยวชมสวนสนุก Fantasy Park ท่ีมีเกมส์และเคร่ืองเล่น
ส าหรับเด็กเล็ก เด็กโต หรือ  ผู้ ใหญ่ใจเด็กให้เลือกสนุกกัน เป็นส่วนหนึ่งของบา
น่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของ
หนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอ่ืนๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเล่น
เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีก
มากมายหรือช้อปปิง้ซือ้ของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความ
มนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ีให้ทา่นได้สนกุสนานตอ่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอยา่งจใุจ (ราคานีร้วมบัตรเคร่ือง
เล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้) จากสวนสนุกยงัมีกระเช้าไฟฟ้าอีกช่วง เพ่ือต่อไปยังท่ีเท่ียวอ่ืนๆ เช่น 
สวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour โรงไวน์ Debay Wine Cellar และ The Linh Ung Pagoda วดัทาง
พทุธศาสนาท่ีมีพระพทุธรูปสีขาวสงูถึง 27 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นได้แตไ่กล  

10.00 น. เช็คเอ้าท์ สมัภาระและเดนิทางจากท่ีพกัเดนิทางไปยงัเมืองดานงั 
น าทา่นสกัการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองดานงัภายในวิหารใหญ่
ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเช่ือของ
ชาวบ้านแถบนีน้อกจากนีย้งัมีรูปปัน้ปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 
เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักว้าง 35 เมตรยืนหนัหลงัให้ภเูขาและหนัหน้าออกทะเลคอยปกปอ้งคุ้มครอง



 
  

ชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดัแห่งนีน้อกจากนีย้งัเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม
เป็นอีกนึง่จดุชมวิวท่ีสวยงามชองเมือง ดานงั 

เที่ยง        บริการอาหารเย็นท่ีห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอนันัน้อดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าท่ีส าคญัแห่ง
หนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเป็นศนูย์กลางของการ แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบั
ตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเป็น
สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึน้เร่ือยๆแตก็่ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนั
ไว้ได้น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองฮอย
อนัพิเศษ!!! น าท่านเปิดประสบการณ์น่ังเรือกระด้ง เรือกระด้งเป็น
เรือไม้ไผ่สานเหมือนเป็นฝาชี แล้ว  เอาน า้มนัสนเคลือบอีกทีกันน า้เข้า 
ชาวเวียดนามจะเอาไว้สญัจรทางน า้ในระยะใกล้ๆ 

 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านชมวัดฟุ๊กเก๋ียนเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองฮอยอนัใช้เป็นท่ีพบปะของ

คนหลายรุ่น    วดันีมี้จดุเดน่อยูท่ี่งานไม้แกะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบญุตอ่อายโุดยพิธี
สมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มาจดุทิง้ไว้เพ่ือ เป็นสิริมงคลแก่ทา่น  น าชมOld House of 

Tan Skyบ้านโบราณซึ่งเป็นช่ือเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบ้านไม้ท่ีเก่าแก่และ
สวยงามท่ีสดุของเมืองฮอยอนั สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจบุนัได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี และยงัเป็น
ท่ีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพล
ทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบตูิค 
ด้านหลงัติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น า้ทูโบนมีประตอูอกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพาย
สญัจรไปมาในแม่น า้ทูโบนได้เป็นอย่างดีน าชม  สะพานญ่ีปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นเม่ือ 400 
กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศกัดิ์สิทธ์ิ  ท่ีสร้างขึน้เพ่ือสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่ามี 
มงักรอยู่ใต้พิภพสว่นตวัอยู่ท่ีอินเดียและหางอยู่ท่ีญ่ีปุ่ น ส่วนล าตวัอยูท่ี่เวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวั
จะเกิดน า้ท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่ นจึงสร้างสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพ่ือก าจดัมนั
จะได้ไม่เกิดภยัพิบตัขิึน้อีก ชมศาลกวนอูซึง่อยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่ นและท่ีฮอยอนัชาวบ้านจะน าสินค้าตา่ง 
ๆ ไว้ท่ีหน้าบ้าน เพ่ือขายให้แก่นกัทอ่งเท่ียวท่านสามารถซือ้ของท่ีระลกึ เป็นของฝากกลบับ้านได้อีกด้วย 
เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  ที่พัก : BELLE MAISON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 
  

วันที่ส่ี  ดานัง- ช้อปป้ิงตลาดฮาน -กรุงเทพฯ                                     
 ส 24 พ.ย. 61                                                                                                         (เช้า/เที่ยง/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. เช็คเอ้าท์เก็บสมัภาระออกจากท่ีพกั จากนัน้ น าทา่นเดนิเท่ียวและช้อปปิง้ในตลาดฮานซึง่ก็มี

สินค้าหลากหลายชนิด เชน่ผ้า เหล้า บหุร่ี และของกินตา่งๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพืน้เมืองของ
เมืองดานงั 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบินดานัง  

11.00 น. บริการเฝอแด่ท่าน ณ ร้านอาหารของสนามบิน 
13.35 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี PG 948 

*มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง * 
15.15 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

........................................................................................ 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ผูเ้ดินทางขั้นต  า่ผูใ้หญ่ 25 ท่าน 

 

 

 

 

 

 อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊  สายการบินบางกอกแอรเ์วยส ์

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน  

- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ  

- ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  

- ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม ์) 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์(แลว้แตส่นิน ้าใจของท่าน) 

- ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิ
บาร,์ซกัรีด 

- ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง

และเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

รายการ ราคา / ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 18,900.- บาท 

พกัเดี่ยว   4,500.- บาท 


