
 

 

 

                                THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD. 
                                                506/199 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
                                                Tel : (662) 158-9203-8  Fax: (662) 158-9209    

          TAT.11/4268                             www. thewatourism.com 

 
 
 

1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ล่องเรือแม่น ำ้หอม   วดัเทียนมู่   ถนนคนเดนิริมแม่น ำ้หอม   พระรำชวังเว้ 

         สุสำนจักรพรรดิ   ตลำดดองบำ   เมืองเก่ำฮอยอนั   วัดหลนิอึ๋ง 

 

ดานงั เมอืงแหง่ภเูขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย 
เว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่เมอืง 
ฮอยอนัเมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและเงยีบสงบ 

ก าหนดการเดนิทาง 25-27 ม.ิย.| 27-29 ส.ค.| 24-26 ก.ย. 

Day 1:  กรงุเทพฯ-ดานงั-เว-้ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม-วดัเทยีนมู-่อาหารค า่แบบจกัรพรรด-ิ
ถนนคนเดนิรมิแมน่ า้หอม 

Day 2:  พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดติอืดึก๊-ตลาดดองบา-เมอืงโบราณฮอยอนั 
Day 3: ฮอยอนั-เว-้วนัลิน๋อ ึง่-กรงุเทพฯ 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ-ดานงั-เว ้
0800 นัดหมายคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วยส์ 

(Bangkok Airways- PG) มเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และบรกิารเรือ่งกระเป๋าเดนิทาง เช็คอนิรับบัตรที่
น่ังบนเครือ่งบนิ (ท่านสามารถน ัง่รถเครือ่งทีห่อ้งรบัรองพเิศษส าหรบัผูโ้ดยสาร (Boutique 
Lounge) ทีช่ ัน่ 3 อาคารเทยีบเครือ่ง A ตดิกบัทางเขา้อาคาร) 

1100 บางกอกแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่PG 947 น าทา่นเหริฟ้าสูด่านงั เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่ 
1235 เดนิทางถงึทา่อากาศยานดานงั ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าสมัภาระ 
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 ดานงั เมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญ ตัง้อยูร่ะหวา่ง
ชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง เป็นทีต่ัง้ของรสีอรท์ส าหรับวนัหยดุทีห่รูหรา ประชากรก็ไดรั้บการ
กลา่วขวัญวา่แสนจะเป็นมติร น าทา่นเดนิทางไปเว ้ทีต่ัง้อยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 
12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หวยีนซึง่ไดป้กครองต่อกันมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บุกเขา้
โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครองบังคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบัต ิตอ่มาเมอืงเว ้
ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใต ้
การปกครองของโงดนิห์เยียม เวด้งึดูดนักท่องเที่ยวเพราะมแีหล่งประวัตศิาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร ้
กาลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบับของตนเอง และยังมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอม
ดว้ย โดยจะเดนิทางผ่านเสน้ทางหายเวนิ ก่อสรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผูล้งทุน
ดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอโุมงคท์ีข่ดุ
ลอดใตภู้เขาทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพือ่เชือ่มระหวา่งเมอืงดานังกับ
เมอืงเว ้...ถงึเว ้น าท่านไปลอ่งแมน่ า้หอม ทีม่กี าเนดิมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไมป่้าสง่กลิน่
หอมและร่วงหลน่ลอยมากับสายน ้า เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวน ้าใหเ้ห็นอยู่
เป็นระยะๆ จากนัน้ไปชมวดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ 
ของพระพุทธเจา้ มรีปูป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี้ ภายในเจดยีม์พีระสังกัจจายน์ปิดทองพระ
พักตรอ์ ิม่เอบิกับพระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

ค า่  รบัประทานอาหารแบบราชวงศใ์นภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงดนตรพีืน้เมอืง 
 จากนั้นไปเดนิเล่นรอบถนนคนเดนิรมิฝั่งแม่น า้หอม ซึง่จะมีชาวเวยีดนามน าของมาขาย และชม

บรรยากาศรมิแมน่ ้าทีจ่ะมนัีกทอ่งเทีย่วและคนทอ้งถิน่มาน่ังเลน่รมิน ้า 
 เขา้ทีพั่ก New Star Hue Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

วนัทีส่อง เว-้ฮอยอนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 

จากนั้นไปชมพระราชวงัเว ้ที่สรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเชือ้พระวงศ์ระดับสูงและ
นักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนัง
ตกแต่งดว้ยน ้ามันคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดิ
ราชวงศเ์หวยีน  และชมสุสานจกัรพรรดติอืด ึก๊ ตามบันทกึกล่าววา่พระองคไ์ดท้รงออกแบบเองเกอืบ
ทัง้ส ิน้ พระเจา้ตอืดึ๊กเป็นโอรสของพระเจา้เถีย่วตรแีละเป็นจักรพรรดอิงคท์ี ่4 แห่งราชวงศเ์หวยีนทีท่รง
ครองราชยน์านถงึ 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไมเ้ก่าแก่รมิทะเลสาบที่รายลอ้มดว้ยดอกบัว ซึง่
พระองคท์รงใชเ้วลาวา่งในต าหนักแหง่นี้นพินธบ์ทกว ีและพักผอ่นหยอ่นใจดว้ยการตกปลา และอกีทีค่อื
ต าหนักซงุเคยีม ทีเ่ก็บรักษาเครือ่งเรอืน แจกันและหบีเครือ่งประดับ เลยออกไปน าไปสูส่สุานมหีนิสลัก
รูปชา้ง มา้ และขุนนาง ในส่วนของสุสานมีศลิาจารกึขนาดใหญ่ที่กล่าวถงึพระเกยีรตคิุณและเรือ่งราว
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในรัชสมัย จากนัน้น าท่านสูต่ลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมอืงเวต้ัง้อยู่ตดิรมิแมน่ ้าหอม  
ม ี2 ชัน้ ขายทัง้สนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ และของใชป้ระจ าวัน ซึง่จะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจ่ายซือ้ของ
กันอยา่งคับคั่ง 

เทีย่ง รับประทานอาหารในภัตตาคาร  
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บา่ย เดนิทางสูฮ่อยอนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเลเคยเป็นท่าเรอืเกา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากใน
ชือ่ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตก 
ต่อมาเมือ่ฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ที่ดานัง
แทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจบุันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและ
หอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหทุ้นท าโครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขต
เมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมที่ล ้าค่า น าท่านเดนิชมสะพานญีปุ่่ น ที่
สรา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลาง
สะพานมเีจดียท์รงสีเ่หลีย่มจัตุรัส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญี่ปุ่ น กับชาวจีน... ชมจ ัว่ฟุกเกีย๋น บา้น
ประจ าตระกูลที่สรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุ
กเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกัน จากนัน้ไปชมบา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ 
หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 
ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัย มี
ลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อสว่นที่พักอาศัยหลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรง
กระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้น
โบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษระเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บ
อทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกันอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน 
วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 

ค า่ รับประทานอาหารในภัตตาคาร 
 เขา้ทีพั่ก Aurora Hoi An Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ดานงั-กรงุเทพฯ 
เชา้ รับประทานอาหารในโรงแรม 
 จากนัน้เดนิทางกลับสูด่านัง ชมวดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูง

ใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที่สุดในเวยีดนาม ท าเลที่ตัง้ดีมาก หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา 
ตั ้งอยู่บนฐานดวกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมี
ความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวดัมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็น
หนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม
อย่างลกึซึง้ จากที่วัดสามารถมองเห็นตัวเมอืงดานังไดอ้ย่างชัดเจน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ท่า
อากาศยานดานงั 

1335 บางกอกแอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่PG 948 น าทา่นเหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ เสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่ 
1515  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ/่ 
เด็กพกักบัผูใ้หญ ่

เด็ก  
เสรมิเตยีง 

เด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

25-27 ม.ิย. 59 9,999.- 9,999.- 9,999.- 1,500.- 

27-29 ส.ค. 59 9,999.- 9,999.- 9,999.- 1,500.- 
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24-26 ก.ย. 59 10,900.- 10,900.- 10,900.- 1,500.- 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิบางกอกแอรเ์วย ์รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ กรงุเทพฯ-ดานัง-กรงุเทพฯ 
 คา่โหลดกระเป๋าใตเ้ครือ่งบนิ 20 กก. 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่น ้าดืม่บนรถวนัละ 1 ขวด  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 450 บาทท ัง้ทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

เอกสารในการเดนิทาง และยืน่วซีา่ 
**หนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งยืน่วซีา่เมือ่เขา้ประเทศเวยีดนาม สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30 วนั** 

 ใชห้นังสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับถงึประเทศไทย 
การส ารองทีน่ ัง่ 

 กรอกรายละเอยีดในใบส ารองทีน่ั่ง และสง่อเีมลหรอืแฟกซก์ลับมาทีบ่รษัิท  
 แนบส าเนาหนังสอืเดนิทางมาพรอ้มกับใบส ารองทีน่ั่ง 

การช าระเงนิ 
 มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท เมือ่มกีารยนืยันการเดนิทางของกรุ๊ป 
 ช าระยอดเต็มกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 20 วนัท าการ 

การเปลีย่นแปลงและการยกเลกิ 
 แจง้ลว่งหนา้กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ ไมร่บิเงนิมดัจ า 
 ยกเลกิก่อนเดนิทางภายใน 30 วนัท าการ แต่ไม่ถงึ 14 วนัท าการ หกัค่าต ัว๋เครือ่งบนิและ

คา่ธรรมเนยีม  
 ยกเลกิกอ่นเดนิทางภายใน 14 วนัท าการ ไมค่นืเงนิท ัง้หมด 

ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขอืน่ๆ 
 เด็ก หมายถงึ เด็กทีม่อีายรุะหวา่ง 5-11 ขวบ 
 กรุ๊ปยนืยันการเดนิทางตามราคาทีร่ะบ ุเมือ่มผีูเ้ดนิทางครบ 20 ทา่นขึน้ไปแบบมหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 
 อัตราคา่บรกิารคดิค านวนจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีที่มกีารขึน้ราคาค่าตั๋วเครือ่งบนิ ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ ค่าประกันวนิาศภัย 
ภาษีสนามบนิ หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้นัเดนิทาง 

 หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ดว้ย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิท ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้
คณะทัวรท์่านอืน่ๆ รวมถงึไกดไ์มส่ามารถรอทา่นได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทจะท าหนา้ทีป่ระสานงานชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 
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 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง  ๆทีเ่กดิ
เหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 ในระหวา่งท่องเทีย่วนี้หากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่
สามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิท เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทไดช้ าระใหก้ับบรษัิท

ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตาม
รายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืเงนิไมไ่ด ้

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร้่วมเดนิทางในคณะทัวรไ์ม่ครบ
ตามทีก่ าหนดไว ้

 บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ 
ท ัง้นีอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรเ์ป็นส าคญั 


