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วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานัง – เว้ เมืองมรดกโลก – วัดเทียนมู่ - 
นครต้องห้าม - พระราชวังเว้ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา 

 ขนม
พื้นเมือง 

 Thanh Lich 
Boutique Hotel 
หรือเทียบเท่า 

2 ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - น่ังรถราง - 
สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ –  หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบลถ์ Saint Danis 
– สวนสนุก Fatasy Park   

   Mercury BanaHill 
หรือเทียบเท่า 

3 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– 
ฮอยอัน เมืองมรดกโลก – หมู่บ้านก๊ัมทาน - น่ังเรือกระด้ง –  สะพานญี่ปุ่น - 
บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง - ชมสะพานมังกร 

   Gemma Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง - โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานดานัง – 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ขนม
พื้นเมือง 
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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานดานัง – เว ้เมอืงมรดกโลก - วดัเทยีนมู่ - นครตอ้งหา้ม - 

พระราชวงัเว ้ - ล่องเรอืมงักรแม่น ้าหอม – ตลาดดองบา 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Vietjet โดยมี

เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

10.50 น. บนิลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานังโดยสายการบนิ VietJet เทีย่วบนิ VZ 960 

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดานัง เวยีดนาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ขนมพืน้เมอืง 

เดินทางสู่... เว ้เมืองมรดกโลก (บรกิารขนมพืน้เมืองบนรถระหว่างการเดินทาง) อดีตเมืองหลวงราว 400 ปี ของ

ประเทศเวียดนามในราชวงศเ์หงยีน (Nguyen) เป็นเมืองแห่งประวตัิศาสตรท์ี่เต็มไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยวอนัน่าตืน่ตา 

แมว้่าเมืองเวจ้ะไดร้บัความเสยีหายจากพิษภยัของสงครามไปบา้ง แต่ก็ยงัคงเหลือรอ่งรอยแห่งความเจรญิรุง่เรอืงสมกบั

เป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม น าท่านไหวพ้ระขอพรที่ วดัเทียนหมู่ เป็นวดัที่มีความส าคญัทางประวัติศาสตร ์

การเมืองของเวยีดนามในยุคหลงั วดัแห่งนีถ้อืเป็นศูนยก์ลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่นคอืเจดยีเ์ทยีนหมู่ 

ทีถ่อืเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเวม้าตัง้แต่ปี คศ. 1710 มีลกัษณะเป็นเจดยีท์รงเก๋ง 8 เหลีย่ม สูง 7 ช ัน้ แต่ละช ัน้เช ือ่ว่าเป็น

ตวัแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจา้ เจดียเ์ทียนหมู่เป็นเจดียท์ี่ไดร้บัอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของจีนและความเชือ่

ของพุทธศาสนานิกายมหายานผสมผสานเขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวั นอกจากในแง่ของพระพุทธศาสนาแลว้เจดยีเ์ทยีนมู่ยงั

เป็นสญัลกัษณท์างการเมืองและอ านาจ 

เยี่ยมชม... พระราชวงัเว ้อาณาจกัรตอ้งหา้มแห่งเวยีดนาม สรา้งตามแบบของพระราชตอ้งหา้มในประเทศจีนแต่

ย่อส่วนใหเ้ล็กกว่า พระราชวงัแห่งนี ้เป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิใ์นราชวงคเ์หงยีนทัง้ 13 พระองค ์ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้งนาน

ถึง 27 ปี กษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยที่ประทบัชือ่กษัตรยิเ์บ่าได๋ พระราชวงัรา้งแห่งนี้ก็กลายเป็นที่ซอ่งสุมพวกเวียดกงในสมยั

สงครามเวยีดนาม จงึถูกกองทพัสหรฐัถล่มในปี คศ.1968 ท าใหพ้ระราชวงัเสยีหายยบัเยนิ ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามก าลงั

พฒันาปรบัปรุงใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว และขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก ค.ศ. 1993 

น าท่าน ล่องเรอืงมงักรแม่น ้าหอม จากน้ันน าท่านสู่ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ตัง้อยู่รมิฝั่งแม่น ้าหอม รอบนอก

จะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใชท้ั่วไป และถา้เขา้ไปถงึรมิน ้าจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายใน

ตลาดคกึคกัมาก  

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกั Thanh Lich Boutique หรอืเทยีบเท่า 

Day 2 ผลติภณัฑเ์ยือ่ไผ -บานาฮลิล-์ขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสูย่อดเขาบานาฮลิล-์น่ังรถราง - สวนดอกไมแ้ห่งความ

รกั – อโุมงคเ์ก็บไวน ์–  หมู่บา้นฝร ัง่เศส – โบลถ ์Saint Danis – สวนสนุก Fatasy Park   

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

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

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 20 KG. ถอืขึน้เครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ) 
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชอ้ปป้ิง ผลติภณัฑเ์ยือ่ไผ่ ผลติภณัฑข์ึน้ช ือ่ของเมือง 

น าท่านสู่ บานาฮลิล ์เปิดประสบการณข์ึน้กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลกเทอืกเขาบานาฮลิล ์ 

ดืม่ด ่าไปกบัววิทวิทศันข์องเมือง บนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานาฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวระยะทางทีย่าว

ทีสุ่ดในโลกขึน้ไปสถานีเฟรนชฮ์ิลลช์ ืน่ชมกบัสุดยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามา ชมสวนดอกไมแ้ห่งความรกัสวน

ดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ีดอกไมห้ลากหลายพนัธุท์ีจ่ดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทัง้หมด 9 สวน ซึง่แต่ละสวนจะ

มีคอนเซป็ตท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป เต็มไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิดและสสีนัทีส่ามารถเห็นไดต้ลอดทัง้ปี ท่ามกลาง

อากาศทีแ่สนเย็นสบาย ใหท่้านอสิระถ่ายภาพทีร่ะลกึกบับรรยากาศสุดโรแมนตกิตามอธัยาศยั  อโุมงคเ์ก็บไวน ์

Debay Wine Cellar โรงบ่มไวนท์ีม่ีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสรา้งขึน้ใหเ้ป็นหอ้งเก็บไวนท์ีอ่ยู่ลกึลงไปเกอืบ 100 เมตร 

และไวนท์ีน่ี่ไดถู้กเก็บรกัษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

หมู่บา้นฝร ัง่เศส บานาฮิลล ์(Ba Na Hills) เปรยีบเสมือนเมืองหมู่บา้นฝร ัง่เศสที่ถูกเนรมิตขึน้มาบนภูเขาชว่งก่อน

สงครามโลกคร ัง้ที่ 1 ชาวฝร ั่งเศสเขา้ไปล่าอาณานิคมใน

เวียดนามและไดส้รา้ง ‘บานาฮิลส’์ เป็นหมู่บา้นฝร ั่งเศส เมื่อ

ฝร ัง่เศสถอนก าลงักลบัก็ถูกทิง้รา้งไปจนถงึชว่งปี ค.ศ. 2000 ทีน่ี่

ก็ไดร้บัการบูรณะฟ้ืนฟู โดยบรษิัท Sun World สรา้งสิง่อ านวย

ความสะดวกมากมายจงึเป็นสถานทีนิ่ยมของทัง้นักท่องเทีย่ว 

โบลถ ์Saint Danis โบสถค์าทอลกิทีห่มู่บา้นฝร ัง่เศสบนบานา

ฮิลส,์ เวยีดนามสวนสนุกแฟนตาซพีารค์สวนสนุกในรม่และ

กลางแจง้ขนาดใหญ่มีหลายโซนใหร้ว่มสนุกไม่ว่าจะเป็น จูรา

สสกิ พารค์ (Jurassic Park) ท่องโลกลา้นปี , เอาทร์นั (Outrun) สนุกสุดเหวีย่งกบัเกมขบัรถราวกบัอยู่สนามแข่ง, 

อนัเดอรก์ราวด ์ทรปิ (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบัความมืดใตด้นิ , สไปเดอรแ์มน (Spider Man) ไต่

หนา้ผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D ,  บา้นผสีงิ  

เทีย่ง  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า บุฟเฟ่ตน์านาชาติ  

พกั Mercury BanaHill หรอืเทยีบเท่า **กรณีพกั 3 ท่าน จ่ายเพิม่ 490 บาท/ท่าน** 

Day 3 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะรา้นของฝาก – หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน– ฮอยอนั เมอืงมรดกโลก – 

หมู่บา้นก ัม๊ทาน - น่ังเรอืกระดง้ –  สะพานญีปุ่่น - บา้นเลขที1่01 - ย่านเมอืงเก่า - ดานัง - ชมสะพาน

มงักร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สะพานโกลเ์ดน้บรดิ (GOLDEN BRIDGE) จุดชมวิวที่ไดร้บัความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบน

มือยกัษม์ีความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบ่งออกเป็น 8 ชว่ง 

โคง้ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหนิขนาดยกัษท์ีแ่บกรบัสะพานสี

เหลืองทองนี้เอาไว  ้ อิสระให ้ท่านไดถ่้ายภาพและชม

ทศันียภาพไดต้ามอธัยาศยั  น าท่านชอ้ปป้ิง รา้นของฝาก 

เยี่ยมชม... หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน เป็นหมู่บา้นที่มี

อาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช ้

แกะสลัก น ามาจากเขาที่อยู่ในบรเิวณไกลเ้คียงหมู่บา้น 

ปัจจุบนัเหลือน้อยและตอ้งน ามาจากแหล่งอื่นๆ เพราะชา่ง

แกะสลกัทีม่ีควาามช านาญน้ันตอ้งชา่งจากหมู่บา้นนีเ้ท่าน้ันซึง่มีช ือ่เสยีงโด่งดงัไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลกัหนิอ่อน  

น าท่านสู่ เมอืงมรดกโลกฮอยอนั เมืองโบราณทีย่งัคงอนุรกัษใ์หเ้ป็นเมืองเก่าทีค่งสภาพเดมิไวเ้ป็นอย่างดแีละไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพืน้ทีม่รดกโลกไปจนถงึเกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บา้นก ัม๊ทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดีตชว่งสงครามที่น่ีเป็นที่

พกัอาศยัของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกบักิจกรรม!! ล่องเรอืกระดง้ ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนั

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมืองสนุกสนาน 

เทีย่ง  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 
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อริะถ่ายภาพที ่สะพานญีปุ่่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมรดกโลกฮอยอนัชมบา้นโบราณ

เลขที1่01 บา้นตนัก ีเป็นบา้นไมส้องช ัน้ทีส่วยงามและเก่าแก่ทีสุ่ดในฮอยอนั หลงัคาทรงกระดองปูศลิปะผสมผสานกนัอย่าง

ลงตวัถงึ 3 ชาตคิอื จนี ญีปุ่่นและเวยีดนาม  

น าท่านเดนิทางสู่ ดานัง ชมสะพานมงักร มีจุดเด่นส าคญัอยู่ทีม่งักรทองตวัยกัษท์ีอ่ยู่กลางสะพาน อนัเป็นสญัลกัษณ์

ของความเจรญิรุง่เรอืง และเป็นสตัวใ์นต านานทีช่าวเอเชยีรูจ้กักนัดี 

 

ค ่า  เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลา อสิระรบัประทานอาหารค ่าย่านทีพ่กั 

  พกั Gemma Hotel หรอืเทยีบเท่า 

Day 4 วดัเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋ - โบสถค์รสิตส์ชีมพู - ตลาดฮาน - สนามบนิดานัง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัหลนิอึง๋ ไหวเ้จา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ทีสุ่ดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรอืเท่าอาคาร 30 ช ัน้ โดยเป็นรูปป้ันท่ายืน

สูงถือแจกนัโปรยน ้าทิพยป์ระทานพรใหช้าวบา้นที่ออกจบัปลาในทะเลมีความปลอดภยั นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเร ือ่ง

สุขภาพ การท ามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และมีลูกยาก  

โบสถส์ีชมพู เป็นโบสถท์ี่มีความส าคัญเน่ืองจากเป็นจุดเร ิม่ตน้ของศาสนาครสิตใ์นเวียดนาม สรา้งขึน้ในสมยัที่

เวยีดนามตกเป็นอาณานิคมของฝร ัง่เศส ถา้ใครมาทีน่ี่ก็จะไดพ้บกบัโบสถข์นาดใหญ่ทีเ่ป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก 

พรอ้มดว้ยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ทีส่ าคญัคอืเป็นโบสตส์ชีมพูพาสเทลทัง้หลงั ตดัขอบดว้ยสขีาวละมุนตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้าฮาน ดา้นหน้าตลาดมี

ปฏมิากรรมรมิแม่น ้าฮานเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทั่วไป 

น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (บรกิารขนมพืน้เมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึน้

เคร ือ่งใหท่้านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีดวิตีฟ้รใีนสนามบนิ 

13.15 น.  เหนิฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ VietJet เทีย่วบนิ VZ 961 

14.55 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสายการบิน 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนี้เราจะคำนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  
หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกต๋ัวภายใน(เครื่องบิน/รถทัวร/์รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการทำการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 
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อตัราค่าบรกิาร(ราคาต่อท่าน) 

 

  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกั2-3ท่าน/หอ้ง 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

 

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

14 – 17 กรกฎาคม 65 (วนัเขา้พรรษา) 13,777.- 13,277.- 3,777.- 

11 – 14 สงิหาคม 65 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 14,777.- 14,277.- 3,777.- 

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

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

20 – 23 ตุลาคม 65 (วนัปิยมหาราช) 14,777.- 14,277.- 3,777.- 

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

9 – 12 ธนัวาคม 65 (วนัรฐัธรรมนูญ) 15,777.- 15,277.- 3,777.- 

30 ธนัวาคม 65 – 2 มกราคม 66 (วนัปีใหม่) 17,777.- 17,277.- 3,777.- 

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

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

3 – 6 มนีาคม 66 (วนัมาฆบูชา) 15,777.- 15,277.- 3,777.- 
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