
 



  

  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เว้ เมืองมรดกโลก - วดัเทียนมู่ - นครต้องห้าม - พระราชวังเว้  - 
ล่องเรือมังกรแม่น ้าหอม – ตลาดดองบา 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคานเ์ตอร์สายการบิน Vietjet โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทั
ฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

10.50 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานงัโดยสายการบิน VietJet เทีย่วบิน VZ 960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานงั เวียดนาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ขนมพื้นเมือง 

 

วนัที่ โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานงั – เว ้เมืองมรดกโลก – วดัเทียนมู่ - 
นครตอ้งห้าม - พระราชวงัเว ้- ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม – ตลาดดองบา 

 ขนมพื้นเมือง  Thanh Lich Boutique 
Hotel หรือเทียบเท่า 

2 ผลิตภณัฑ์เยื่อไผ่ - บานาฮิลล ์- ข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล ์- นัง่รถราง - 
สวนดอกไมแ้ห่งความรัก – อุโมงคเ์ก็บไวน์ –  หมู่บา้นฝรั่งเศส – โบลถ ์Saint Danis 
– สวนสนุก Fatasy Park   

   Mercury BanaHill 
หรือเทียบเท่า 

3 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน– ฮอย
อนั เมืองมรดกโลก – หมู่บา้นกั๊มทาน - นัง่เรือกระดง้ –  สะพานญ่ีปุ่ น - บา้นเลขที่
101 - ย่านเมืองเก่า - ดานงั - ชมสะพานมงักร 

   Gemma Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4 วดัเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋ง - โบสถค์ริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานดานงั – 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ขนมพื้นเมือง   

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. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิ่มกรุณาแจ้งในวันจอง 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 
ข้าวไก่เทอริยากิ + น ้า 

219 บ. / เที่ยว 

ข้าวแกงเขียวหวาน + น ้า 

ข้าวผัดผัก + น ้า 

ไก่ + มันบด + น ้า 

ไก่อบสมุนไพร & บะหมี่ + น ้า 



เดินทางสู่... เว้ เมืองมรดกโลก (บริการขนมพื้นเมืองบนรถระหว่างการเดินทาง) อดีตเมืองหลวงราว 400 ปี ของประเทศเวียดนามในราชวงศ์
เหงียน (Nguyen) เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอนัน่าต่ืนตา แม้ว่าเมืองเวจ้ะได้รับความเสียหายจากพิษภยัของ
สงครามไปบา้ง แต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมกบัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม น าท่านไหว้พระขอพรที่ วัดเทียนหมู่ 
เป็นวดัท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์การเมืองของเวียดนามในยุคหลงั วดัแห่งน้ีถือเป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และมี
จุดเด่นคือเจดียเ์ทียนหมู่ ท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองเวม้าตั้งแต่ปี คศ. 1710 มีลกัษณะเป็นเจดียท์รงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น แต่ละชั้นเช่ือว่าเป็น
ตัวแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจา้ เจดียเ์ทียนหมู่เป็นเจดียท์ี่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของจีนและความเช่ือของพุทธศาสนานิกาย
มหายานผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวั นอกจากในแง่ของพระพุทธศาสนาแลว้เจดียเ์ทียนมู่ยงัเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมืองและอ านาจ 
เยี่ยมชม... พระราชวังเว้ อาณาจักรต้องห้ามแห่งเวียดนาม สร้างตามแบบของพระราชต้องห้ามในประเทศจีนแต่ย่อส่วนให้เล็กกว่า พระราชวงั
แห่งน้ี เป็นท่ีประทบัของกษตัริยใ์นราชวงคเ์หงียนทั้ง 13 พระองค ์ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างนานถึง 27 ปี กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยที่ประทบัช่ือกษตัริยเ์บ่า
ได๋ พระราชวงัร้างแห่งน้ีก็กลายเป็นท่ีซ่องสุมพวกเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม จึงถูกกองทัพสหรัฐถล่มในปี คศ.1968 ท าให้พระราชวงั
เสียหายยบัเยิน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามก าลงัพฒันาปรับปรุงให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก ค.ศ. 1993 

  



น าท่าน ล่องเรืองมังกรแม่น ้าหอม 

ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ าหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป และถ้าเขา้ไปถึง
ริมน ้าจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคกัมาก  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พัก Thanh Lich Boutique หรือเทียบเท่า 

  



Day 2 ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ - บานาฮิลล์ - ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮลิล์ - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์

เก็บไวน์ –  หมู่บ้านฝร่ังเศส – โบลถ์ Saint Danis – สวนสนุก Fatasy Park   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ชอ้ปป้ิง ผลิตภัณฑ์เย่ือไผ่ ผลิตภณัฑ์ข้ึนช่ือของเมือง 

น าท่านสู่ บานาฮิลล์ เปิดประสบการณ์ขึน้กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์  
ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกข้ึนไป
สถานีเฟรนช์ฮิลลช่ื์นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามา 



สวนดอกไม้แห่งความรัก 
สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุท่ีจดัเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซ่ึงแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่
แตกต่างกนัออกไป เต็มไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิดและสีสันท่ีสามารถเห็นไดต้ลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศท่ีแสนเยน็สบาย ให้ท่านอิสระ
ถ่ายภาพที่ระลึกกบับรรยากาศสุดโรแมนติกตามอธัยาศยั  

อุโมงค์เก็บไวน์ Debay Wine Cellar  
โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างข้ึนให้เป็นห้องเก็บไวน์ท่ีอยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ท่ีน่ีไดถู้กเก็บรักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 
16 – 20 องศา  

หมู่บ้านฝร่ังเศส 
บานาฮิลล ์(Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บา้นฝรั่งเศสท่ีถูกเนรมิตข้ึนมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้ งท่ี 1 ชาวฝรั่งเศสเขา้ไปล่าอาณา
นิคมในเวียดนามและไดส้ร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บา้นฝรั่งเศส เม่ือฝรั่งเศสถอนก าลงักลบัก็ถูกท้ิงร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ท่ีน่ีก็ไดร้ับการ
บูรณะฟ้ืนฟู โดยบริษทั Sun World สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของทั้งนกัท่องเท่ียว 



โบลถ์ Saint Danis โบสถค์าทอลิกท่ีหมู่บา้นฝรั่งเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม 

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 
สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกลา้นปี , เอาท์รัน (Outrun) 
สนุกสุดเหวี่ยงกบัเกมขบัรถราวกบัอยู่สนามแข่ง, อนัเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบัความมืดใตดิ้น , สไปเดอร์แมน 
(Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ,  บา้นผีสิง  

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  

ค ่า บริการอาหารค ่า บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

พัก Mercury BanaHill หรือเทียบเท่า 
**กรณีพัก 3 ท่าน จ่ายเพิ่ม 490 บาท/ท่าน**  



Day 3 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน– ฮอยอัน เมืองมรดกโลก – หมู่บ้าน

กั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง –  สะพานญีปุ่่ น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานงั - ชมสะพานมงักร 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)  
จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ไดร้ับความสนใจจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยกัษมี์ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้ง
ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหินขนาดยกัษท่ี์แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้อสิระให้ท่านไดถ้่ายภาพและชมทศันียภาพไดต้ามอธัยาศยั 

น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านของฝาก 

เยี่ยมชม... หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บา้นที่มีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซ่ึงหินที่ใชแ้กะสลกั น ามาจากเขาที่อยู่ในบริเวณ
ไกลเ้คียงหมู่บา้น ปัจจุบนัเหลือน้อยและตอ้งน ามาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลกัท่ีมีควาามช านาญนั้นตอ้งช่างจากหมู่บา้นน้ีเท่านั้นซ่ึงมี
ช่ือเสียงโด่งดังไปทัว่โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน  



น าท่านสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองโบราณท่ียงัคงอนุรักษใ์ห้เป็นเมืองเก่าท่ีคงสภาพเดิมไวเ้ป็นอย่างดีและไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก
โลกในปี 2542 และมีการขยายพื้นท่ีมรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บ้านก๊ัมทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พกัอาศยัของเหล่าทหาร 
เพลิดเพลินไปกบักิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 

อิระถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่ น สะพานเก่าแก่กวา่ 400 ปี  และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนัชมบ้านโบราณเลขที่101 บา้นตนักี เป็นบา้น
ไมส้องชั้นท่ีสวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดในฮอยอนั หลงัคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกนัอย่างลงตวัถึง 3 ชาติคือ จีน ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม  



น าท่านเดินทางสู่ ดานัง 

ชมสะพานมังกร มีจุดเด่นส าคญัอยู่ที่มงักรทองตวัยกัษท์ี่อยู่กลางสะพาน อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตวใ์นต านานที่ชาว

เอเชียรู้จกักนัดี 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค ่าย่านที่พัก 

พัก Gemma Hotel หรือเทียบเท่า 

  



Day 4 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน - สนามบนิดานัง – สนามบินสุวรรณภูม ิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลินอ๋ึง ไหวเ้จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ที่สุดของดานงั มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปป้ันท่ายืนสูงถือแจกนัโปรยน ้าทิพย์
ประทานพรให้ชาวบา้นที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภยั นกัท่องเที่ยวนิยมขอพรเร่ืองสุขภาพ การท ามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และมี
ลูกยาก  

โบสถ์สีชมพู เป็นโบสถท่ี์มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมตน้ของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างข้ึนในสมยัท่ีเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส ถา้ใครมาที่น่ีก็จะไดพ้บกับโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก พร้อมดว้ยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่ส าคญั
คือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ 

ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานงั ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้าฮาน ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น ้ าฮานเป็นรูป
ป้ันหญิงสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทัว่ไป 

น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพื้นเมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯระหว่างรอข้ึนเคร่ืองให้ท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีในสนามบิน 

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961 

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนี้เราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่การท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(ราคาต่อท่าน) 

30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 65 12,777.- 12,277.- 3,777.- 

14 – 17 กรกฎาคม 65 
(วันเข้าพรรษา) 

13,777.- 13,277.- 3,777.- 

11 – 14 สิงหาคม 65 
(วันแม่แห่งชาติ) 

14,777.- 14,277.- 3,777.- 

25 – 28 สิงหาคม 65 13,777.- 13,277.- 3,777.- 

1 – 4 กันยายน 65 13,777.- 13,277.- 3,777.- 

20 – 23 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

14,777.- 14,277.- 3,777.- 

24 – 27 พฤศจิกายน 65 13,777.- 13,277.- 3,777.- 

9 – 12 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

15,777.- 15,277.- 3,777.- 

30 ธันวาคม 65 – 2 มกราคม 66 
(วันปีใหม่) 

17,777.- 17,277.- 3,777.- 

12 – 15 มกราคม 66 14,777.- 14,277.- 3,777.- 

23 – 26 กุมภาพันธ์ 66 11,777.- 11,277.- 3,777.- 

3 – 6 มีนาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

15,777.- 15,277.- 3,777.- 



  



 





  



  



 

  



  



 

 


