
 
 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮิลล-์หมูบ้่านฝร่ังเศส-สวนสนุก 
 พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล ์

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ960 

(10.50-12.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัวเมือง

ดานัง(Danang) เมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลาง  และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความ
หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร ์หาดทรายขาวที่ขึน้ชื่อ วิวที่สวยงามของภูเขาหิน
อ่อน รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่หยุด
แวะพักมีความยาวทั้งสิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศ
เย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสมัผสักบักระเชา้ที่เรานั่งอยู่ จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัหมู่บ้านฝร่ังเศส
(French Village) ที่การก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 บานา



 

ฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมัยที่ยงัเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  ก่อนที่จะ
ถูกทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  น าท่านพบกับวิลล่าสวยงาม
แบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรียกไดว้่าเ ป็นเหมือนดิสนีย์
แลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่า
เครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านได้
เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบ
เด็กๆ จนถึงตื่นเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมกึยกัษ ์ยิงปืน เครื่อง
เลน่ 3D 4D 5D เป็นตน้ หรือท่านเดินเลน่ถ่ายรูปไดท้กุมมุสวยๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 
พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 

กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลลไ์ม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  
***หมายเหตุ ส าหรับห้องพักบนบานาฮิลลห์้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพ่ิม 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล ์1คืน เพ่ิม 2,000 บาทต่อท่าน 

 

 2 บานาฮิลล-์สะพานมอื-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์ก็บไวน-์เจ้าแม่กวนอิม-สะพานมงักร 



 

 คารฟ์ดราก้อน-สะพานแพ่งความรัก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้บัจดุถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สดุในตอนนี ้ดา้นหนา้
ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอกบางๆก็ เป็น
ภาพที่สวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส ที่มีทัง้
ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine 

Cellar ที่มีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ้่มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม น าท่านลงกระเชา้เดินทางต่อสูต่วัเมืองดานงั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

น าท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า 
สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหารใหญ่
ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนีย้ังมีรูปป้ันเจา้แม่
กวนอิม ซึ่งมีความสงูถึง 67 เมตรสงูที่สดุในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหลงัให้
ภูเขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหิน
อ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ชาวบา้นมากราบไหว้บูชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่
สามารถมองวิว เมืองดานงัไดส้วยงามมาก น าท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่ง
ใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ที่มาเมืองดานงั ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชมคารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพาน
มังกรทองเป็นสตัวใ์นต านานที่พ่นน า้จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรับ
แขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้า
ประดบัตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน

แห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกัที่จะมาซือ้กุญแจคลอ้งใส่สะพาน 



 

ริมแม่น า้หาน ซึ่งมีความกวา้งใกลเ้คียงกับแม่น า้เจา้พระยา ประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจาก
สะพานแห่งนีท้างดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 

พักที ่Luxtery Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 
 

 3 ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน น่ังเรือกระด้ง-หมูบ้่านหนิอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง 
หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พกัอาศัยของ
เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกัน
เป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนัน้เดินทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้าน

แกะสลักหนิอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน หินหยก 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมไดร้บัการขึน้

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ  า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชม
ย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุง้) 
ฟกุเกว๋ียนที่นบัถือกวนอ ูใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิรมิงคล มีเรื่องราวของสาม
ก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพาน
ญ่ีปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชุมชน
หลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรมที่ยงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เมื่อศตวรรษที่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ 
ต่อด้วยการช้อปป้ิงสินค้าพื ้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็น
สญัลกัษณ ์เมืองฮอยอนั เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาติ
เวียดนาม) จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟูด อิ่มอร่อย และกุ้งมังกร) 
พักที ่Luxtery Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 
 

 4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาว
ไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมือ
อนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้
เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้น น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ไดร้ับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ
เรียกอกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

13.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ961 (13.15-14.55) ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

14.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 09-12 มิถนุายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 11-14 มิถนุายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 18-21 มิถนุายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 30 มิถนุายน-03 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
อาทิตย-์พธุ 10-13 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 16-19 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 21-24 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 06-09 สิงหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 27-30 สิงหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 10-13 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 17-20 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 



 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 29 กนัยายน-02 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 01-04 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 08-11 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 22-25 ตลุาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 6,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ เก็บค่าทวัรส์ว่น

ที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์
ทัง้หมด 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 
อัตราไม่รวม 
1. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (1,000 บาท) ตลอดการเดินทาง 
สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบริการ 



 

 



 

 



 

 


