


  



 

Day 1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานดานงั – บานาฮลิล ์– ขึน้กระเชา้ลอยฟา้สู่

ยอดเขาบานาฮลิล ์- หมูบ่า้นฝรัง่เศส - โบสถ ์Saint Danis - สวนสนกุ Fatasy Park - นัง่รถราง - 

สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – อโุมงคเ์กบ็ไวน ์

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ชั้น  3  เคาน์เตอร์ w  ประตูทางเข้าเบอร์ 10 สายการบิน VietJet Air  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอย

ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระ

โหลดใต้เครื่อง 20 กก.  

10.50 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานังโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ขนมพื้นเมือง 

  

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานา

ฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้าน

ฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park 

- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บ

ไวน์ 

 
ขนม

พื้นเมือง 

 
Mercure 

BanaHills 

หรือเทียบเท่า 

2 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก -

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่

บ้านกั๊มทาน – น่ังเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขท่ี

101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร 

   
Gemma 

Hotel หรือ

เทียบเท่า 

3 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาด

ฮาน-ท่าอากาศยานดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
ขนม

พื้นเมือง 

 
 

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) 



เปดิประสบการณข์ึน้กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลกเทอืกเขาบานาฮลิล ์ 

ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้า

รางเดียวระยะทางที่ยาวท่ีสุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพา

โนรามา 

หมูบ่า้นฝรัง่เศส 

บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสท่ีถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อน

สงครามโลกครั้งท่ี 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็น



หมู่บ้านฝรั่งเศส เม่ือฝรัง่เศสถอนกำลังกลับก็ถูกท้ิงร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ท่ีน่ีก็ได้รับการ

บูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิง่อำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของ

ท้ังนักท่องเที่ยว 

สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ 

สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร ่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค 

(Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี , เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวี ่ยงกับเกมขับรถราวกับอยู่



สนามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภัยแกนโลกกับความมืดใต้ดิน , สไป

เดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ,  บ้านผีสิง  

สวนดอกไม้แห่งความรัก 

สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออก

ท้ังหมด 9 สวน ซ่ึงแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด

และสีสันท่ีสามารถเห็นได้ตลอดท้ังปี ท่ามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพท่ีระลึก

กับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย  

โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar  

โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บ

ไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษา

ไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
 

 

พกั Mercury BanaHill หรือเทียบเท่า 

**กรณพีกั 3 ทา่น จา่ยเพิม่ 490 บาท/ทา่น** 



Day 2   สะพานลอยฟา้ Golden Bridge - แวะรา้นของฝาก – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น - ฮอยอนั 

เมอืงมรดกโลก - หมูบ่า้นกัม๊ทาน – นัง่เรอืกระดง้ – สะพานญีปุ่น่ - บา้นเลขที1่01 – ยา่น

เมอืงเกา่ – ดานงั - ชมสะพานมงักร  

เช้า บริการอาหารเช้า
 

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)  

จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความยาว 

150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสี

เหลืองทองน้ีเอาไว้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย 

แวะรา้นของฝาก ช้อปป้ิงของพื้นเมือง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อนเป็นหมู่บ้านท่ีมี

อาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลักนำมาจากเขาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง



หมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาาม ชำนาญน้ัน

ต้องช่างจากหมู่บ้านน้ีเท่าน้ันซ่ึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน  

นำท่านสู่ เมอืงมรดกโลกฮอยอนั เมืองโบราณท่ียังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าท่ีคงสภาพเดิมไว้เป็น

อย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึง

เกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วง

สงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรอืกระดง้ ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  



อิระถ่ายภาพท่ี สะพานญีปุ่น่ สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอย

อันชมบ้านโบราณเลขที1่01 บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นท่ีสวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดในฮอยอัน หลังคา

ทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม  

นำท่านเดินทางสู่ ดานงั 

ชมสะพานมงักร มีจุดเด่นสำคัญอยู่ท่ีมังกรทองตัวยักษ์ท่ีอยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของ

ความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตว์ในตำนานท่ีชาวเอเชียรู้จักกันดี 

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ำย่านที่พัก 

พัก Gemma Hotel หรือเทียบเท่า 



 

Day 3 วดัเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ - โบสถค์รสิตส์ชีมพ ู- ตลาดฮาน - สนามบนิดานงั – สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ 

เช้า บริการอาหารเช้า
 

ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น 

โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความ

ปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก  

โบสถ์สีชมพู เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้าง

ขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้พบกับโบสถ์ขนาดใหญ่ท่ี

เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็น

โบสต์สีชมพพูาสเทลท้ังหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ 

ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั ้งอยู ่ริมแม่น้ำฮาน  ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำฮาน 

ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น้ำฮานเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสด

ท่ัวไป 

นำท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพื้นเมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทาง

กลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน 

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961 

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

  



หมายเหต ุ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร ์ โรงแรม รา้นอาหารตามความ

เหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสายการบนิ สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทัง้นีเ้ราจะ

คำนงึถงึลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั  

หากลกูคา้ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่ารทำ

การออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลาบนิ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกั2-3ทา่น/หอ้ง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

เดก็อายตุำ่กว่า 12 ป ี

ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

22 – 24 กรกฎาคม 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

19 – 21 สงิหาคม 65 9,977.- 9,977.- 2,777.- 

9 – 11 กนัยายน 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

16 – 18 กนัยายน 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

30 กนัยายน – 2 ตลุาคม 65 12,777.- 12,777.- 2,777.- 

28 – 30 ตลุาคม 65 12,777.- 12,777.- 2,777.- 

18 – 20 พฤศจิกายน 65 
12,777.- 12,777.- 

2,777.- 

25 – 27 พฤศจิกายน 65 
12,777.- 12,777.- 

2,777.- 

2 – 4 ธนัวาคม 65 13,777.- 13,777.- 2,777.- 

9 – 11 ธนัวาคม 65 

(วนัรฐัธรรมนญู) 

13,777.- 13,777.- 2,777.- 

16 – 18 ธนัวาคม 65 12,777.- 12,777.- 2,777.- 

23 – 25 ธนัวาคม 65 

(วนัครสิตม์าส) 

12,777.- 12,777.- 

2,777.- 



20 – 22 มกราคม 66 

(วนัตรษุจนี) 

12,777.- 12,777.- 

2,777.- 

27 – 29 มกราคม 66 
12,777.- 12,777.- 

2,777.- 

กำหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกั2-3ทา่น/หอ้ง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

เดก็อายตุำ่กว่า 12 ป ี

ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(ราคาตอ่ทา่น) 

17 – 19 กมุภาพนัธ ์66 13,777.- 13,777.- 
2,777.- 

24 – 26 กมุภาพนัธ ์66 10,777.- 10,777.- 
2,777.- 

3 – 5 มนีาคม 66 

(วนัมาฆบชูา) 

13,777.- 13,777.- 

2,777.- 

17 – 19 มนีาคม 66 12,777.- 12,777.- 
2,777.- 





 



  



 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


