
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบา
นาฮิลล-์หมู่บา้นฝรั่งเศส-โบสถ ์Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park 

   Mercure Bana 
Hills หรือเทียบเท่า 

2 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge-หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน-ฮอยอนั เมืองมรดกโลก-หมู่บา้น
กัม๊ทานนัง่เรือกระดง้สะพานญี่ปุ่น-บา้นเลขท่ี101-ย่านเมืองเก่า-ดานงั-ชมสะพานมงักร 

   Minh Toan Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 วดัเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยาน  ดานงั-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     



   



Day 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานดานัง -   
บานาฮิลล์-ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-
หมู่บ้านฝร่ังเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก 
Fatasy Park 

07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคาร
ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  3  เคาน์เตอร์ w  ประตูทางเขา้เบอร์ 10 
สายการบิน VietJet Air  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 
กก. สัมภาระโหลดใตเ้คร่ือง 20 กก.  

10.50 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานงั 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานงั เวียดนาม 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์  
ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้
บานาฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกขึ้น
ไปสถานีเฟรนช์ฮิลลช่ื์นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามา 
 

หมู่บ้านฝร่ังเศส 
บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสท่ีถูก
เนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้ งท่ี 1 ชาวฝรั่งเศสเขา้
ไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บา้น
ฝรั่งเศส เม่ือฝรั่งเศสถอนก าลงักลบัก็ถูกท้ิงร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 
2000 ท่ีน่ีก็ได้รับการบูรณะฟ้ืนฟู โดยบริษัท Sun World สร้างส่ิง
อ านวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของทั้งนกัท่องเท่ียว 

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่
ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกลา้นปี , เอาท์รัน 
(Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกบัเกมขบัรถราวกบัอยู่สนามแข่ง , อนัเดอร์
กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบัความมืดใตด้ิน 
, สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ใน
ระบบ 3D,4D,5D ,  บา้นผีสิง  

ค ่า บริการอาหารค ่า บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

พักที ่ Mercure Bana Hills หรือเทียบเท่า 
 

 



Day 2   สะพานลอยฟ้า Golden Bridge-หมู่บ้านแกะสลัก 

หินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งสะพานญีปุ่่ น-บ้านเลขที่101-ย่าน
เมืองเก่า-ดานงั-ชมสะพานมงักร 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)  
จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่าง
มาก สะพานบนมือยกัษมี์ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 
8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหินขนาดยกัษท่ี์แบกรับสะพาน
สีเหลืองทองน้ีเอาไว ้อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทศันียภาพ
ไดต้ามอธัยาศยั 

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 
เป็นหมู่บา้นท่ีมีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซ่ึงหินท่ี
ใช้แกะสลกัน ามาจากเขาท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงหมู่บา้น ปัจจุบนั
เหลือน้อยและต้องน ามาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักท่ีมี
ควาามช านาญนั้นตอ้งช่างจากหมู่บา้นน้ีเท่านั้นซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงั
ไปทัว่โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน  

 
 

เมืองมรดกโลกฮอยอัน 
เมืองโบราณท่ียงัคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าท่ีคงสภาพเดิมไวเ้ป็น
อย่างดีและมีการขยายพ้ืนท่ีมรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม น าท่านชม
วดักวางดง บา้นโบราณเลขท่ี101 บา้นตนักี เป็นบา้นไมส้องชั้นท่ี
สวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะ
ผสมผสานกนัอย่างลงตวัถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม อิระ
ถ่ ายภาพท่ีสะพานญี่ ปุ่นสะพานเก่ าแก่กว่ า 400 ปี   และเ ป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หมู่บ้านกั๊มทาน 
หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้ งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า 
เพลิดเพลินไปกบักิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง
พ้ืนเมืองสนุกสนาน 

สะพานมังกร  
สัญลกัษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เน่ืองในโอกาสครบรอบ 38 ปีท่ี
เมืองดานงัไดร้ับอิสรภาพ ความยาว 666 เมตร ตั้งแต่เวลา 21.00 
น. ของคืนวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีสะพาน
มังกรแห่งน้ีจะมีการปิดถนน และเปลี่ยนเป็นการแสดงมงักร
พ่นไฟสุดอลงัการและจะมีการประดบัไฟ LED หลากสีสัน 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูพิเศษ!!! กุ้งมังกร 

พักที่ Minh Toan Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 3   วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-                      
ท่าอากาศยานดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลินอึ๋ง 
ไหวเ้จ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ท่ีสุดของดานัง มีความสูง 67 เมตร
หรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปป้ันท่ายืนสูงถือแจกนัโปรยน ้า
ทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านท่ีออกจับปลาในทะเลมีความ
ปลอดภยั นักท่องเท่ียวนิยมขอพรเร่ืองสุขภาพ การท ามาคา้ขาย 
ความแคลว้คลาด และมีลูกยาก 

ผลิตภัณฑ์เยื่อไม้ไผ่คุณภาพ 
เป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์และวิจิตศิลป์ท่ีประณีตสวยงาม  

ตลาดฮาน 
เป็นตลาดโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองดานัง มีทั้งอาหารสด 
อาหารทะเล อาหารพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกให้เลือกซ้ือ 

น าท่านเดินทางสู่.. . ท่าอากาศยานดานัง  เ พ่ือเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระช้อปป้ิงสินค้าปลอด
ภาษีดิวต้ีฟรีในสนามบิน 

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VietJet Air   

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ
พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  
โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหลกั 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ)  
กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการ เน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 
  



อัตราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(ราคาต่อท่าน) 

13 – 15 เมษายน  65 
(วันสงกรานต์) 

13,777.- - 3,777.- 

29 เมษายน - 1 พฤษภาคม  65 
(วันแรงงาน) 

13,777.- - 3,777.- 

27 – 29 พฤษภาคม  65 12,777.- - 3,777.- 

03 – 05 มิถุนายน  65 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชิน)ี 

13,777.- - 3,777.- 

17 – 19 มิถุนายน  65 12,777.- - 3,777.- 

24 – 26 มิถุนายน  65 10,777.- - 3,777.- 

1 - 3 กรกฎาคม 65 12,777.- - 3,777.- 

15 - 17 กรกฎาคม 65 12,777.- - 3,777.- 

22 - 24 กรกฎาคม 65 12,777.- - 3,777.- 

29 - 31 กรกฎาคม 65 12,777.- - 3,777.- 

12 - 14 สิงหาคม 65 
(วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง) 

13,777.- - 3,777.- 

26 – 28 สิงหาคม 65 12,777.- - 3,777.- 

2 – 4 กันยายม 65 12,777.- - 3,777.- 

16 – 18 กันยายน 65 12,777.- - 3,777.- 

30 กันยายน – 2 ตุลาคม 65 12,777.- - 3,777.- 

14 – 16 ตุลาคม 65 13,777.- - 3,777.- 

22 – 24 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

13,777.- - 3,777.- 



 



 



 



 



 


