
 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานัง เวยีดนาม (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) – บานาฮิลล์ ขึน้กระเช้าลอย

ฟ้า นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เกบ็ไวน์ หมู่บ้านฝร่ังเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

10.50 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั โดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั เมนูขนมปังฝร่ังเศส  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานงั เวียดนาม (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) –  
บานาฮิลล์ ข้ึนกระเช้าลอยฟ้า นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ 
หมู่บา้นฝร่ังเศส โบสถเ์ซนตเ์ดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

 
ขนมปัง
ฝร่ังเศส 

บุฟเฟ่ต์
นานาชาติ 

Mercury BanaHill 
หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
2 สะพานลอยฟ้า โกลดเ์ดน้บริด – ร้านของฝากเมืองดานงั – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – 

เมืองโบราณฮอยอนั หมู่บา้นกัม๊ทาน นัง่เรือกระดง้ สะพานญ่ีปุ่น บา้นเลขท่ี101 นัง่สาม
ลอ้ชมเมือง – ชมสะพานมงักร ไนทม์าร์เก็ตดานงั  

อาหาร
พ้ืนเมือง 

อาหาร
พ้ืนเมือง 

Yes Hotel 
Danang หรือ
เทียบเท่า 

★★★★ 
3 วดัหลินอ๋ึง ผลิตภณัฑเ์ยือ่ไผ ่- ท่าอากาศยานดานงั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ขาไป VZ 960 BKK – DAD เวลา 10.50 – 12.30น. 

ขากลับ VZ 961 DAD – BKK เวลา 13.15 – 14.55น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่กรุณาแจ้งในวนัจอง 799 บ. / 15 kg. / เที่ยว 



 

 

 

  

 ต้องการระบุที่น่ัง  ราคา 
Premium Seat (3-8) 699 บ. / เที่ยว 

Exit Row (9,10,23,24) 699 บ. / เที่ยว 

Front Seat (11-22) 399 บ. / เที่ยว 

Normal Seat (25-36) 249 บ. / เที่ยว 

 ต้องการส่ังจองอาหารล่วงหน้า  ราคา 
ข้าวไก่เทอริยาก ิ+ น า้ 

219 บ. / เที่ยว 

ข้าวแกงเขียวหวาน + น า้ 

ข้าวผัดผกั + น า้ 

ไก่ + มันบด + น า้ 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี่ + น า้ 



 

บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บา้นฝร่ังเศสท่ีถูกเนรมิตข้ึนมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 1 ชาวฝร่ังเศสเขา้ไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและไดส้ร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บา้นฝร่ังเศส เม่ือฝร่ังเศสถอน

ก าลงักลบักถู็กท้ิงร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ท่ีน่ีกไ็ดรั้บการบูรณะฟ้ืนฟู โดยบริษทั Sun World สร้างส่ิง

อ านวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของทั้งนกัท่องเท่ียว 



 

เปิดประสบการณ์ขึน้กระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมือง บนความสูง

ถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานาฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกข้ึนไปสถานีเฟรนชฮิ์ลล์

ช่ืนชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามา 

สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ท่ีจดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม 

แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซ่ึงแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปตท่ี์แตกต่างกนัออกไป เตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิด

และสีสนัท่ีสามารถเห็นไดต้ลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศท่ีแสนเยน็สบาย ใหท่้านอิสระถ่ายภาพท่ีระลึกกบั

บรรยากาศสุดโรแมนติกตามอธัยาศยั  



 

อุโมงค์เกบ็ไวน์ Debay Wine Cellar  โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี ถูกสร้างข้ึนใหเ้ป็นหอ้งเก็บไวน์ท่ีอยูลึ่ก
ลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ท่ีน่ีไดถู้กเกบ็รักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

 
โบลถ์ เซนต์เดนิส โบสถค์าทอลิกท่ีหมู่บา้นฝร่ังเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม 

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและ

กลางแจง้ขนาดใหญ่มีหลายโซนใหร่้วมสนุกไม่

วา่จะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่อง

โลกลา้นปี , เอาทรั์น (Outrun) สนุกสุดเหว่ียงกบั

เกมขบัรถราวกบัอยูส่นามแข่ง, อนัเดอร์กราวด ์

ทริป (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบั

ความมืดใตดิ้น , สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่

หนา้ผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 

3D,4D,5D ,  บา้นผีสิง  



 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

พกั Mercury BanaHill  **กรณพีกั 3 ท่าน จ่ายเพิม่ 1,490 บาท/ห้อง** 

 

Day 2 สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด – ร้านของฝากเมืองดานัง – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน – เมืองโบราณฮอย

อนั หมู่บ้านกัม๊ทาน น่ังเรือกระด้ง สะพานญ่ีปุ่น บ้านเลขที่101 น่ังสามล้อชมเมือง (หากสนใจกรุณาแจง้

ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 359 บาท/ท่าน) – ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เกต็ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE) จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่าง
มาก สะพานบนมือยกัษมี์ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหินขนาด
ยกัษท่ี์แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมทศันียภาพไดต้ามอธัยาศยั 
 
 



 

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านของฝากเมืองดานัง เป็นสินคา้โอทอ็ปท่ีหาซ้ือไดท่ี้เมืองดางนงัเท่านั้น 

 



 

เยี่ยมชม... หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บา้นท่ีมีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซ่ึงหินท่ีใช้
แกะสลกั น ามาจากเขาท่ีอยูใ่นบริเวณไกลเ้คียงหมู่บา้น ปัจจุบนัเหลือนอ้ยและตอ้งน ามาจากแหล่งอ่ืนๆ เพราะ
ช่างแกะสลกัท่ีมีควาามช านาญนั้นตอ้งช่างจากหมู่บา้นน้ีเท่านั้นซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในงานฝีมือการ
แกะสลกัหินอ่อน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูอาหารพืน้เมือง 



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอนั (ระหวา่งเดินทางบริการขนมปังพ้ืนเมือง) เมืองโบราณท่ียงัคงอนุรักษ์

ใหเ้ป็นเมืองเก่าท่ีคงสภาพเดิมไวเ้ป็นอยา่งดีและไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการ

ขยายพ้ืนท่ีมรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกบักิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมืองสนุกสนาน 

อิระถ่ายภาพท่ี สะพานญ่ีปุ่น สะพานเก่าแก่กวา่ 400 ปี  และเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนัชมบ้าน
โบราณเลขที่101 บา้นตนักี เป็นบา้นไมส้องชั้นท่ีสวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดในฮอยอนั หลงัคาทรงกระดองปูศิลปะ
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัถึง 3 ชาติคือ จีน ญ่ีปุ่นและเวียดนาม  



 

แนะน า!! น่ังสามล้อชมเมืองฮอยอนั (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 359 บาท/ท่าน) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองดางนงั (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) ชมสะพานมังกร มีจุดเด่นส าคญัอยูท่ี่มงักรทองตวัยกัษ์

ท่ีอยูก่ลางสะพาน อนัเป็นสญัลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสตัวใ์นต านานท่ีชาวเอเชียรู้จกักนัดี 

ช้อปป้ิง Night Market ท่ีน่ีมีสินคา้มากมายใหเ้ลือกชอ้ป ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า 
หรือของฝากของขวญัต่างๆ แถมยงัมีอาหารเวียดนามสไตล ์Local ดว้ย 



 

ค ่า บริการอาหารค า่ เมนูอาหารพืน้เมือง 

พกั Yes Hotel Danang หรือเทียบเท่า    

 

Day3 วดัหลนิอึง๋ ผลติภัณฑ์เย่ือไผ่ - ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลินอึ๋ง ไหวเ้จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ท่ีสุดของดานงั มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูป
ป้ันท่ายนืสูงถือแจกนัโปรยน ้าทิพยป์ระทานพรใหช้าวบา้นท่ีออกจบัปลาในทะเลมีความปลอดภยั นกัท่องเท่ียว
นิยมขอพรเร่ืองสุขภาพ การท ามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และมีลูกยาก 



 

น าท่านชอ้ปป้ิง ผลติภัณฑ์เย่ือไผ่ สินคา้ท่ีท ามาจากไมไ้ผ ่เป็นสินคา้ OTOP ของเวียดนาม ใหท่้านเลือกซ้ือ

เพื่อเป็นของฝาก และสินคา้อ่ืนๆมากมาย 

น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯระหว่างรอข้ึนเคร่ืองให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง
สินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีในสนามบิน 

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 961 

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

04 – 06 พฤศจิกายน 65 12,977.- 12,477.- 3,977.- 

11 – 13 พฤศจิกายน 65 13,977.- 13,477.- 3,977.- 

09 – 11 ธันวาคม 65 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

14,977.- 14,477.- 3,977.- 

23 – 25 ธันวาคม 65 
(วนัคริสต์มาส) 

14,977.- 14,477.- 3,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

  

06 – 08 มกราคม 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 

13 – 15 มกราคม 66 
(วนัเด็ก) 

13,977.- 13,477.- 3,977.- 

20 – 22 มกราคม 66 
(วนัตรุษจีน) 

13,977.- 13,477.- 3,977.- 

27 – 29 มกราคม 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 

03 – 05 กมุภาพนัธ์ 66 
(วนัมาฆบูชา) 

13,977.- 13,477.- 3,977.- 

10 – 12 กมุภาพนัธ์ 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 

17 – 19 กมุภาพนัธ์ 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 

24 – 26 กมุภาพนัธ์ 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 

03 – 05 มีนาคม 66 10,977.- 10,477.- 3,977.- 

10 – 12 มีนาคม 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 

17 – 19 มีนาคม 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 



 

 



 

  



 

 



 

 



 
 



 

 


