
วฒันา คลงัจันทร์ ทัวร์ ขอเชิญท่องเที่ยว เวียดนามกลาง ดานัง , ฮอยอนั , มรดกโลกเว้ พกัจุใจ 4 คืนเต็ม 
บิน ไป - กลบั จากปักษ์ใต้ สู่ สนามบินดานงั เวียดนามกลาง - BANA HILL GOLDEN BRIDGE  

สะพานลอยฟ้า ในอุ้งมือยกัษ์ ท่ีตั้งตะหง่านบนยอดภูเขาบาน่าฮิลล์ - เจ้าแม่กวนอมิหยกสูง 62 เมตร วดัลนิห์อึง๋ -  
หาดทราย ชายทะเลเมืองดานัง - นั่งรถโบราณมรดกโลกเมืองเว้ - พระราชวังไดโน้ย - ล่องเรือมังกรแม่น ้าหอม 
วัดเทียนหมู่ - โบสถ์สีชมพู ช้อปป้ิงตลาดฮาน - ตลาดดองบาจุใจ - เมืองมรดกโลกฮอยอนั - ล่องเรือกระด้ง 

วันที ่23 - 27 ธันวาคม 2565 
วันท่ี 23 ธันวาคม 2565 
08.00 น. ทีมงานวฒันาทวัร์ ตอนรับคณะทวัร์ 
ณ สนามบนิตรัง , สนามบนิกระบี่ , สนามบินนครศรี, สนามบนิสุราษฎร์ฯ 
09.00 น. - 11.00 น. ออกเดินทาง สู่ สนามบินดอนเมือง ทานอาหารเท่ียง 
ศูนยอ์าหารสนามบินดอนเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้สนามบิน ตามอธัยาศยั 
16.00 น. บินตรง Air Asia FD 634 สู่ เมืองดานงั ตอ่รถทวัร์ทวัร์ปรับ
อากาศท่องเท่ียว ชม Dragon Carp หวัเป็นมงักรตวัเป็นปลาคาร์ฟ 
แกะสลกัจากหินอ่อนสวยงาม พร้อมชมสะพานมงักรทอง ขา้มแม่น ้าหาน 
มีความโดดเด่น ยิง่ใหญ่ และชมความงดงามสะพานแห่งความรักดานงั 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหารดานงั.........................บริการม้ือท่ี 1 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม Sepon blue Hotel ดานงั หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 1) 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม............บริการม้ือท่ี 2 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัมทาน สัมผสัวิถีชีวิต เรือกระดง้ 

หมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ใน
อดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหารอาชีพหลกัของ
คนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่าง ล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรม
อนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมือง  

 ชมเมืองฮอยอนั เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมการคา้ชาวจีน,  
ชมบา้นเศรษฐีเก่าแก่ เจา้ของเป็นคนไทยท่ีท าการคา้จนเป็นคน
ร ่ารวย เมืองฮอยฮนั, ชมสะพานญ่ีปุ่นท่ีฮิตของภาพยนตร์ไทย 
“ฮอยอนัฉนัรักเธอ” 

 ตลอดสองฝ่ังสะพานญ่ีปุ่น ชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกมากมาย เส้ือผา้
ใหม่ๆ ของใชต้่างๆ ราคาถูกเหลือเช่ือ ทุกท่านเพลิดเพลินกบั
ความไมตรีของแม่คา้ 

 ชม บา้นตนักี บา้นเก่าอายเุกือบ 200 ปี ท่ีเกบ็รักษาไวเ้ป็นอยา่งดี 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสถาปัตยกรรม ระหว่าง จีนและญ่ีปุ่น 

11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหารเมืองดานงั................บริการม้ือท่ี 3 
 ชมโรงงานหมู่บา้นสกดัหินอ่อน ท่ีประณีต สวยงามมากมาย 
 ชมพระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม สกดัจากหินหยกสูงถึง 62 เมตร 

สูงท่ีสุดในโลก วดัลินห์อ๋ึง อยูห่นา้ผาหนัหนา้ไปชายฝ่ังทะเล 
ทิวทศัน์สวยงามของเมืองดานงั  

16.30 น. ชมหาดทรายชายทะเลท่ีสวยงามยาวเป็นรูปตวั S ยาว ตลอด
เวียดนามเหนือ - กลางใต ้กว่า 3,000 กิโลเมตร  
18.00 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหารดานงั.........................บริการม้ือท่ี 4 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม Grand gold hotel หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
พกัผอ่นเดินเล่น ชมแสงสี บรรยากาศริมทะเล หาดทรายขาวเมืองดานงั 
ยามค ่าคืน ตามอธัยาศยั 
วนัท่ี 25 ธันวาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม............บริการม้ือท่ี 5 
07.00 น. ออกเดินทาง สู่ ยอดเขา บานาฮิล ท่ีข้ึนช่ือของเมืองเวียดนาม 
 นัง่กระเชา้ข้ึนสู่บานาฮิลล ์กระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในประเภท 

Non Stop นั้นหมายถึงการไม่หยดุแวะพกั ซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 
5,042 เมตร ท่ีมีความสูงถึง 1,294 เมตร  

 ชม สะพานมือทอง (Golden Bridge) มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 
1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา ส่ิงท่ีสะดุดตา
นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็น อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ท่ีแบกรับ
สะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้ 

 ชมสวนดอกไมแ้ห่งความรัก Le Jardin d' Amour สวนสไตลย์โุรป
กบับรรยากาศแสนโรแมนติก 

 ต่ืนตาต่ืนใจ กบัการผจญภยัท่ี Fantasy Park พบกบัเคร่ืองเล่น
หลากหลายรูปแบบ พร้อมโชวก์ารแสดง อ่ืนๆมากมาย  

12.00 น. ทานอาหาร หอ้งอาหารบุฟเฟต ์บนอยอดเขา.......บริการม้ือท่ี 6 
13.30 น. อ าลา นัง่กระเชา้ ลงยอดเขาบานาฮิล ต่อรถทวัร์ สู่ เมืองเว ้

 ชมวดัเก่าแก่ติดแมน่ ้าหอม ชมเจดียแ์ปดเหล่ียมสูงเจ็ดชั้น ณ  
วดัเทียนหมู่ ชมเต่าหิน ท่ีมีประวติัมงคลต่อทุกท่าน 

16.30 น. สู่ ตลาดดองบา ตลาดส่งสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเวียดนาม  
ในราคาส่ง ถูกมากๆ อาทิเช่น นาฬิกายีห่อ้ต่างๆ,รองเทา้จากโรงงาน, 
เส้ือผา้, กระเป๋า และอ่ืนๆอีกมากมาย ตามอธัยาศยั 
18.00 น. ลอ่งเรือมงักรในแม่น ้าหอม แสง สี เสียง สองฝ่ังแม่น ้าหอม
พร้อมฟังเพลงจากนกัร้องสาวสวยเวียดนามมากมายแบบตอ้นรับ อคนั-
ทุกะ พร้อม ลอยกระทงในแมน่ ้าหอมอยา่งมีความสุข 
19.00 น.  ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร เมืองเว.้....................บริการม้ือท่ี 7 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม Century Hotel เมืองเว ้(คืนที่ 3) พกัผอ่นเดินเลน่ 

ชมแสงสี บรรยากาศใจกลางเมืองเว ้ยามค ่าคืน ตามอธัยาศยั 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00304 www.wattanatour.com 



วันท่ี 26 ธันวาคม 2565 
06.30 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม............บริการม้ือท่ี 8 
08.00 น. ชม พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สร้างตามความเช่ือแบบจีน  
มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส ลอ้มรอบดว้ย คูน ้าขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น 
พระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนมา 
ทุกพระองค ์ตั้งแต่องคท่ี์ 1 จกัรพรรดิยาลอง จนถึงองคท่ี์ 13 จกัรพรรดิ 
เบ่าได๋ กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนาม จากนั้น นั่งรถ Xich Lo 
(รถสามล้อโบราณ) ชมเมืองมรดกโลกเมืองเว้ 
 

    เว้ เสน่ห์เมืองมรดกโลก 

        ประเทศเวยีดนาม 
 

10.30 น. อ าลาเมืองมรดกโลก เว ้ออกเดินทางสู่ เมืองดานงั  
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหาร................................บริการม้ือท่ี 9 
 ชม Da Nang Cathedral โบสถ ์ประจ าเมืองดานงั เป็นโบสถสี์ชมพู 

สวยงาม นกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปกนัท่ีน่ี 
 ชม ตลาดฮาน (Han Market) เป็นตลาดโบราณท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสุด

ในเมืองดานงั ประเทศเวียดนาม ตลาดฮานแห่งน้ีนบัว่าเป็นศนูยร์วม
สินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารพ้ืนเมืองของเวียดนาม ของฝาก 
เส้ือผา้ งานหตัถกรรมพ้ืนบา้น  

18.00 น.  ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหารเมืองดานงั...............บริการม้ือท่ี 10 
 เขา้ท่ีพกัโรงแรม Sepon blue Hotel ดานงั หรือเทยีบเท่า (คืนที่ 4) 

วันท่ี 27 ธันวาคม 2565 
06.30 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม..........บริการม้ือท่ี 11 
08.30 น. ชมพิพิธภณัฑส์งคราม ประวติัวิถีชีวิตพ้ืนเมือง เวียดนามกลาง 
 ออกเดินทาง สู่ สนามบินเมืองดานงั  

11.00 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหาร..............................บริการม้ือท่ี 12 
12.40 น. บินกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินท่ี Air Asia FD 637 
13.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง ตอ่เคร่ืองบินกลบัสู่ ปักษใ์ต ้

สนามบินตรัง // สนามบินสุราษฎร์ธานี // สนามบินกระบ่ี // สนามบิน
นครศรีธรรมราช โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ผู้เดินทางต้องมีหนังสือเดนิทางส่วนบุคคล (พาสปอร์ต) 

หมายเหตุ ราคานีไ้ม่รวมค่าธรรมเนียมทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม 

คุณภาพ ความไว้ใจ ท่ีให้เราบริการ และบอกต่อกนัมานานกว่า 30 ปี : วัฒนา คลงัจันทร์ ทัวร์ 

จัดโดย วฒันา คลงัจันทร์ ทัวร์  โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574 
 

 

 

 

1. รถทวัร์ปรับอากาศท่องเท่ียวเมืองเวียดนาม  
2. รวมค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ( 4 ไฟท์บิน )  

ตรัง,กระบี่,นครศรี,สุราษฎร์ฯ - กรุงเทพ  // กรุงเทพ - ดานัง  
กระเป๋าขึน้เคร่ืองฟรี 7 กก. ขนาด 36 ซม. x 56 ซม. x 23 ซม (20น้ิว) 
หากตอ้งการน ้าหนกัโหลดเพิ่ม ขาไป 15 กิโล : เพิม่ 1,100 บาท  
ขากลับ  20 กิโล : เพิม่ 1,200 บาท ( ซ้ือคนเดียว โหลดรวมกันได้ )   

3. รวมค่าท่ีพกัโรงแรมประเทศเวียดนาม 4 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน 
4. รวมค่าเขา้ชมทุกอยา่งตามรายการ ค่าเขา้พระต าหนกัเมืองเว,้  

ค่าลอ่งเรือมงักร, ค่ากระเชา้สะพานลอยฟ้าในอุง้มือ,ลอ่งเรือกระดง้ 
5. รวมค่าอาหารบริการตามรายการ 12 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ตลอดการเดินทาง 
7. ไกดไ์ทย, ไกดเ์วียดนาม และทีมงานวฒันาทวัร์เตม็ใจบริการ 

คิดค่าบริการ ตามรายการเพยีงท่านละ 19,900 บาท 
(เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 17,600 บาท) 

เร่ิมต้นจากกรุงเทพ ค่าบริการเพยีงท่านละ 17,000 บาท 
 

 ด้านบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


