
  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานดานัง – เช็คอินคาร์ฟดาร์ก้อน - สตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ต – ชมสะพานมังกร 

12.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet Air  โดยมีเจา้หน้าท่ี
บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

15.50 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานงัโดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 962 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานงั – เช็คอินคาร์ฟดาร์กอ้น - สตรีทฟู้ดไนท์
มาร์เก็ต - ชมสะพานมงักร 

  แนะน า Glamour Hotel 
หรือเทียบเท่า 

2 วดัเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึง - บานาฮิลล ์- ข้ึนกระเชา้ลอยฟ้า - หมู่บา้นฝร่ังเศส - โบสถ ์
Saint Danis - สวนสนุก Fantasy Park – สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – นัง่รถราง - 
สวนดอกไมแ้ห่งความรัก – อุโมงคเ์ก็บไวน์ - ร้านของฝากเมืองดานงั  

  แนะน า Glamour Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 เมืองโบราณฮอยอนั -หมู่บา้นกัม๊ทาน – นัง่เรือกระดง้ – สะพานญ่ีปุ่น - บา้นเลขท่ี101 
– ยา่นเมืองเก่า - นัง่สามลอ้ชมเมือง – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - ตลาดฮาน -ท่าอากาศ
ยานดานงั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 แนะน า   

ขาไป VZ 962 BKK – DAD เวลา 15.50 – 17.30น. 

ขากลบั VZ 963 DAD – BKK เวลา 18.10 – 19.50น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 



เช็คอนิคาร์ฟดาร์ก้อน ท่ีสร้างจากหินอ่อนน ้าหนกั 200 ตนั ความสูง 7.5 เมตร เป็นอีกหน่ึงแลนดม์าร์คส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปเช็กอิน 

ถ่ายรูป รูปป้ันน้ีสร้างเลียนแบบเมอร์ไลออ้นของสิงคโปร์ มีความหมายให้ชาวเวียดนามหมัน่ศึกษาหาความรู้เพ่ือกลายเป็นมงักรมาช่วยเหลือ

ประเทศชาติต่อไป จากจุดน้ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถบนัทึกภาพของมงักรสีขาวพ่นน ้าโดยมีสะพานดรากอนบริดจสี์ทองท่ีพาดขา้มแม่น ้ าหาน

เป็นฉากหลงั มีความโดดเด่นและงดงาม 

ช้อปป้ิง Night Market ท่ีน่ีมีสินคา้มากมายให้เลือกชอ้ป ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า หรือของฝากของขวญัต่างๆ แถมยงั
มีอาหารเวียดนามสไตล ์Local ดว้ย 

ชมสะพานมงักร มีจุดเด่นส าคญัอยูท่ี่มงักรทองตวัยกัษท่ี์อยูก่ลางสะพาน อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตวใ์นต านานท่ีชาว

เอเชียรู้จกักนัดี 

ค า่ แนะน าอาหารค า่ สตรีทฟู้ด 

พัก Glamour Hotel หรือเทยีบเท่า 



Day 2 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านฝร่ังเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก 
Fantasy Park – สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – น่ังรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ - ร้าน
ของฝากเมืองดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดัหลนิอึง๋ ไหวเ้จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ท่ีสุดของดานงั มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปป้ันท่ายนืสูงถือแจกนัโปรยน ้าทิพย์
ประทานพรให้ชาวบา้นท่ีออกจบัปลาในทะเลมีความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวนิยมขอพรเร่ืองสุขภาพ การท ามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และมี
ลูกยาก 

บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บา้นฝร่ังเศสท่ีถูกเนรมิตข้ึนมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ชาวฝร่ังเศสเขา้ไปล่าอาณา
นิคมในเวียดนามและไดส้ร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บา้นฝร่ังเศส เม่ือฝร่ังเศสถอนก าลงักลบัก็ถูกท้ิงร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ท่ีน่ีก็ไดรั้บการ
บูรณะฟ้ืนฟู โดยบริษทั Sun World สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของทั้งนกัท่องเท่ียว 



เปิดประสบการณ์ขึน้กระเช้าทีย่าวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์  

ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานาฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกข้ึนไป

สถานีเฟรนชฮิ์ลลช่ื์นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามา 

โบลถ์ Saint Danis โบสถค์าทอลิกท่ีหมู่บา้นฝร่ังเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม 



เทยีง บริการอาหารกลางวนั เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะ

เป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกลา้นปี , เอาทรั์น (Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกบัเกมขบัรถ

ราวกบัอยูส่นามแข่ง, อนัเดอร์กราวด ์ทริป (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบัความมืดใตดิ้น , 

สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หนา้ผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ,  บา้นผสิีง  

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE) จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก สะพานบนมือยกัษมี์ความยาว 
150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหินขนาดยกัษท่ี์แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพ
และชมทศันียภาพไดต้ามอธัยาศยั 
 



สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ท่ีจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซ่ึงแต่

ละสวนจะมีคอนเซ็ปตท่ี์แตกต่างกนัออกไป เต็มไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิดและสีสันท่ีสามารถเห็นไดต้ลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศท่ีแสน

เยน็สบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพท่ีระลึกกบับรรยากาศสุดโรแมนติกตามอธัยาศยั  

อุโมงค์เกบ็ไวน์ Debay Wine Cellar  โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายมุากกว่า 100 ปี ถูกสร้างข้ึนให้เป็นห้องเก็บไวน์ท่ีอยูลึ่กลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์
ท่ีน่ีไดถู้กเก็บรักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านของฝากเมืองดานัง จากนั้นน าท่านอิสระ ไนท์มาร์เกต็ ย่านทีพ่ัก 

ค า่ แนะน าอาหารค า่ ไนท์มาร์เกต็ 

พัก Glamour Hotel หรือเทยีบเท่า 



Day 3 เมืองโบราณฮอยอนั -หมู่บ้านกั๊มทาน – น่ังเรือกระด้ง – สะพานญีปุ่่ น - บ้านเลขที่101 – ย่านเมืองเก่า - น่ังสามล้อชม

เมือง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ตลาดฮาน -ท่าอากาศยานดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองมรดกโลกฮอยอนั เมืองโบราณท่ียงัคงอนุรักษใ์ห้เป็นเมืองเก่าท่ีคงสภาพเดิมไวเ้ป็นอยา่งดีและไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 
2542 และมีการขยายพ้ืนท่ีมรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร 
เพลิดเพลินไปกบักิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมืองสนุกสนาน 

อิระถ่ายภาพท่ี สะพานญีปุ่่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนัชมบ้านโบราณเลขที1่01 บา้นตนักี เป็นบา้น
ไมส้องชั้นท่ีสวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดในฮอยอนั หลงัคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกนัอยา่งลงตวัถึง 3 ชาติคือ จีน ญ่ีปุ่นและเวียดนาม  



เทีย่ง แนะน าอาหารกลางวนั ณ ฮอยอนั 

น าท่าน นั่งสามล้อชมเมืองฮอยอนั (ไม่รวมบัตรประมาณ 200 บาท/15นาท)ี 

น าท่านเดินทางสู่ ดานัง 

เยีย่มชม... หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน เป็นหมู่บา้นท่ีมีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซ่ึงหินท่ีใชแ้กะสลกั น ามาจากเขาท่ีอยูใ่นบริเวณ
ไกลเ้คียงหมู่บา้น ปัจจุบนัเหลือนอ้ยและตอ้งน ามาจากแหล่งอ่ืนๆ เพราะช่างแกะสลกัท่ีมีควาามช านาญนั้นตอ้งช่างจากหมู่บา้นน้ีเท่านั้นซ่ึงมี
ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน  



ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ าฮาน ดา้นหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น ้ าฮานเป็นรูป
ป้ันหญิงสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทัว่ไป 

น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพ้ืนเมืองระหว่างการเดินทาง) เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯระหว่างรอข้ึนเคร่ืองให้ท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีในสนามบิน 

18.10 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 963 

19.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเด่ียวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

23 - 25 กรกฎาคม 65 10,777.- 10,777.- 2,277.- 

06 – 08 สิงหาคม 65 10,777.- 10,777.- 2,277.- 

13 – 15 สิงหาคม 65 11,777.- 10,777.- 2,277.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 





 



  



 


