(VIT-WH09-PG)

ทัวร์ เวียดนามดีด!ี !
WORLD HERRITAGE VIETNAM
<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> วัน คืน
เทียวชมเมืองเก่ าสุดคลาสสิค ขึนชือมกดกโลก
สนุกสนานเต็มอิมกับสวนสนุก FANTASY PARK
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่ งใหม่ บนยอดเขาบานาฮิลล์
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่ นไฟ พ่ นนํา ทีสะพานมังกร

**พิเศษ !! นังเรือกระด้ ง ทีฮอยอัน**

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติสุดหรู ทียอดเขา Bana Hill
ลิมรสอาหารสไตล์ ชาววัง
อาหารทะเลขึนชือของเมืองดานัง , กุ้งมังกร

(VIT-WH09-PG)

รายละเอียดโปรแกรม
วันทีหนึง
กรุงเทพฯ – ดานัง

(B/D)

13.00 น.

คณะพร้ อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 4 สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้ าหน้ าที
ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

16.15 น.
18.05 น.
คํา

ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง เทียวบินที PG997 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื อง
ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก ADINA HOTEL ระดับ ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองดานัง)

วันทีสอง

ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านกัมทาน – นังเรือกระด้ ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญีปุ่ น –
จัวฟุกเกียน – บ้ านเลขที 101 เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - แม่ นําหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ (B/L/D)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ ชม.โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้ เส้ นทางด่วนไฮฟาน
เส้ น ทางที เลาะไหล่ เขา ชมทิ ว ทัศ น์ ที เป็ น ธรรมชาติ ซึง
สวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ ชือว่าเป็ น ถนนสายทีสวย
ทีสุดแห่งหนึงของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้ างทาง
ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้ า ป่ าเขา
แม่นํา ชมการเพาะปลูกนาข้ าวและไร่ ผัก สวนผลไม้ ที
ยังคงใช้ วิธีแบบดังเดิม นําท่านแวะ หมู่บ้านกัมทาน เผือ
ให้ ท่ านได้ ส นุ ก สนานกับ การ นั งเรื อ กระด้ ง ระหว่ า ง
ล่องเรื อท่ านจะได้ ชมวิถี ชี วิตและวัฒ นธรรมการละเล่น พื นเมืองของชาวบ้ าน มี ก ารร้ อ งเพลงพื นเมื องให้ ท่ านได้
เพลิดเพลินในขณะทีล่องเรื อด้ วย นําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองทีองค์การยูเนสโกได้ ประกาศให้ เป็ นมรดกโลก
และยังคงไว้ ซึงวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้ านเรื อน และสถาปั ตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็ นเมืองที
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เทียง

คํา

วันทีสาม
เช้ า

กาลเวลาได้ หยุดนิง ท่านจะได้ สมั ผัสกับชีวิตแบบชาวบ้ าน พร้ อมชมบ้ านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ
ทังกวางตุ้งและแต้ จิว และบ้ านช่างไม้ บ้ านตระกูลฟุง (บ้ านโบราณทีสร้ างขึนโดยไม่ได้ ใช้ ตะปูในการสร้ าง รวมถึง
ชาวบ้ านร้ านค้ ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึงทีคอยต้ องรับนักเทียวให้ มาสัมผัสชีวิตและความร่ มรื นสมเป็ น
เมืองชนบทแห่งหนึง นําท่านเดินทางสู่ สะพานญี ปุ่ น ทีสร้ างโดยชาวญี ปุ่ น เป็ นรู ปทรงโค้ ง มีหลังคามุงกระเบืองสี
เขียวและเหลืองเป็ นลอนคลืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสีเหลียมจัตุรัส ซึงสร้ างเชือมเขตชาวญีปุ่ น กับชาวจีน ชม
จัวฟุกเกียน บ้ านประจําตระกูลทีสร้ างขึนเมือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นทีพบปะของผู้คนทีอพยพมาจากฟุ
กเกียนทีมีแซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้ านเลขที 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้ าบ้ านติดถนนสายหนึง หลังบ้ านไป
จรดถนนอีกสายหนึง เป็ น สถาปั ตยกรรมที สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ วยไม้ 2 ชัน ด้ วยความประณี ต
ด้ านหน้ าจะทําเป็ นร้ านบูติก ด้ านหลังเป็ นทีเก็บสินค้ า ภายในเป็ นทีอยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้ องฟ้า และมีเฉลียง
เชือมต่อส่วนทีพักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนันอิสระให้ ท่านเดินชมเมือง ซือของทีระลึก
ร้ านค้ าขายของที ระลึก ก็จะตังอยู่ ในบ้ านโบราณ ยิงเดิน ชมเมืองก็จะรู้ สึกว่าเมืองนี มี เสน่ห์ มาก บ้ านเก่าโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้ รับอิทธิพลจากจีนและญีปุ่ น ซึงได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตืน
ตาทังบ้ านเรื อน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้ า บ้ านประจําตระกูล และร้ านค้ าต่างๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางโดยรถโค้ ชปรั บ อากาศ สู่ เว้ เป็ น
อาณาจัก รโบราณและเมื อ งหลวงเก่ า แก่ ข องประเทศ
เวียดนาม และ ณ ปั จจุบันนีได้ รับการประกาศเป็ นเมือง
มรดกอย่ า งเป็ น ทางการจากองค์ ก ารยู เนสโก นํ าชม
สุสานกษัตริ ย์ ไคดินห์ กษัตริ ย์ลําดับที 12 ของราชวงศ์
เหวียน ว่าเป็ น สุสานทีสร้ างได้ วิจิตตระการตา เป็ น การ
ผสมผสานระหว่าง จีนกับ เวีย ดนาม สุสานแห่งนีถื อว่า
เป็ นสุสานทีสร้ างได้ ตามหลัก ฮวงจุ้ย มากทีสุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึง
วาดโดยศิ ล ปิ น ที ใช้ เท้ าวาดแทนการใช้ มื อ นํ าท่ านสู่ แม่ นํ าหอม ล่องเรื อชม
ความงามตามธรรมชาติ ซึงหาดูได้ ยากยิ งในสมัยปั จจุบัน เสมือนนําท่านย้ อน
เวลาล่องเรื อ ในบรรยากาศที สวยงาม สองชายฝั งเต็ม ไปด้ วยทุ่งหญ้ าเขีย วขจี
จากนันชม วัดเจดีย์เทียนหมู่เจดีย์ทีสร้ างขึนในสมัยจาม ประกอบด้ วยหอคอย
8 เหลียม 7 ชัน ในแต่ละชันนัน เป็ นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า
ซึงเจดีย์ เทียน หมุ นีถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มาตังแต่ปี 1710
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารสไตล์ ชาววัง )
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก JASMINE HOTEL ระดับ ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองเว้ )

เว้ - พระราชวังโบราณ - ดานัง - วัดหลินอึง - ตลาดฮาน - สะพานมังกร
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม พระราชวังโบราณ (ไม่ รวมรถราง) หรื อพระราชวัง
หลวงแห่ งนครประวัติศ าสตร์ สัม ผัส ความยิ งใหญ่ แ ละโอ่อ่าของ
ประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง

(B/L/D)
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เทียง

คํา

วันทีสี
เช้ า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็ วทังขนาดและความสําคัญ
ตังอยู่ ร ะหว่ า งชายฝั งทะเลและที ราบสูง ตอนกลาง นํ า ท่ า น
เดิ น ทางสู่ วัด หลิ น อึ งเป็ น วัด สร้ างใหม่ใ หญ่ที สุด ของเมือ ง
ดานัง เป็ น สถานที ศัก ดิสิทธิ ทีรวบรวมความเชื อ ความศรั ท ธา
ของธาตุทังห้ า และจิต ใจของผู้ค นอยู่ในที นี เป็ น สถานที บูชา
เจ้ าแม่กวนอิมหลินอึงแกะสลักด้ วยหินอ่อนสูงใหญ่ ยืน โดดเด่น
สูงที สุดในเวีย ดนาม ซึงมีทํ าเลที ตังดี หัน หน้ าออกสู่ท ะเลและ
ด้ านหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหว้ ขอพรให้ ช่วยปกปั กรักษา หลินอึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บนชายหาดบ๊ ายบุต ใน
ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ ทุกอย่างของมนุษย์ซงแฝง
ึ
ไว้ ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึง วัดแห่งนียังเป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีสวยงามเป็ นอีกนึงจุดชมวิวทีสวยงามชองเมือง
ดานัง นํ าท่านเดินเที ยวและช้ อปปิ งใน ตลาดฮาน ตลาดทีรวมสิ นค้ ามากมายเป็ น ที นิ ยมของชาวเวียดนามและ
ต่างชาติ เช่น เสือผ้ า หมวก รองเท้ า กระเป๋ า ของกิน และขายสินค้ าพืนเมืองของเมืองดานัง
นํ า ท่ า นชม สะพานมั ง กร(Dragon Bridge) อี ก หนึ งที
เที ยวดานั ง แห่ ง ใหม่ สะพานมั ง กร ไฟสั ญ ลั ก ษณ์
ความสํ า เร็ จแห่งใหม่ข องเวีย ดนาม ที มี ค วามยาว 666
เมตร ความกว้ างเท่ าถนน 6 เลนส์ เชื อมต่อสองฟากฝั ง
ของแม่นําฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้ างขึน
เพือเป็ นแหล่งท่องเทียวดานัง เป็ นสัญลักษณ์ ของการฟื น
คืนประเทศ และเป็ นการฟื นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ได้ เปิ ดใช้ งานตังแต่ปี 2013 ด้ วยสถาปั ตยกรรมทีบวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีได้ รับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมือกว่าหนึงพันปี มาแล้ ว
 รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! กุ้งมังกร)
นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก ADINA HOTEL ระดับ ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองดานัง)

ดานัง - บานาฮิลล์ (นังกระเช้ าไฟขึน-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE กรุงเทพฯ

(B)

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึงอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็ นทีตากอากาศทีดีทีสุดใน
เวียดนามกลาง ได้ ค้นพบในสมัยทีฝรังเศสเข้ ามาปกครองเวียดนามได้ มีการสร้ างถนนอ้ อมขึนไปบนภูเขาสร้ างทีพัก
โรงแรมสิงอํานวยความสะดวกต่างๆเพือใช้ เป็ นสถานทีพักผ่อนในระหว่างการรบ
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เทียง

นําท่านนังกระเช้ าสู่ บานาฮิลล์ ดมดํ
ื าไปกับวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้ าบานา-ฮิลล์เป็ น
กระเช้ าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางทียาว
ทีสุดในโลก ได้ รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมือวันที 9
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้ เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึนไปถึง
สถานีเฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ ท และได้ ชนื
ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอากาศ
สดใส ซึงการท่องเทียวของเวียดนามได้ โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนืองจากทีนีมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทังปี อุณหภูมิเฉลียทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน
นําท่านแวะชม สวนดอกไม้ หรื อ LE JARDIN D’AMOUR เป็ นสวนสวยสไตล์ฝรังเศส ทีมีทงดอกไม้
ั
ต้ นไม้ และมี
โรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ ท่านได้ อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี ยังมีวดั ทางพุทธศาสนาทีมี
พระพุทธรู ปสีขาวสูง เมตร ทีสามารถมองเห็นได้ แต่
ไกล

นําท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรื อ
Golden Bridge ซึงสะพานสีทองแห่งนียาว 150 เมตร
โดยมีอ้ งุ มือหินขนาดยักษ์ แบกรับสะพานไว้ เหมาะแก่
การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอันสดชืน และชมวิว
ทิวทัศน์อนั กว้ างใหญ่ของเมืองดานังทีอยู่เบืองล่างอีกด้ วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ งขนาดใหญ่ โดย
สร้ างให้ เป็ นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายทีสวยงาม ตังอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานา
ฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ ในระบบ D บ้ านผีสิง ถําไดโนเสาร์
เกมสนุกๆ เครื องเล่นต่างๆ รวมทังร้ านค้ าและร้ านอาหารครบครัน (รวมค่ ารถรางและค่ าเครือง
เล่ นบนสวนสนุก ยกเว้ น พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผึงทีไม่ รวมให้ ในรายการ มีค่าเข้ า USD/ท่ าน)

(VIT-WH09-PG)

18.55 น.
20.45 น.

สมควรแก่เวลานําท่านนังกระเช้ าลงสูด่ ้ านล่าง
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ เทียวบินที PG998
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจในการในบริ การ


