
  

วนัท่ี โปรแกรมทัวร์  อาหาร โรงแรม 
เช้า เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล-์ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบา
นาฮิลล์ -หมู่บ้านฝร่ังเศส-โบสถ ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถไฟราง - สวน
ดอกไมแ้ห่งความรัก – อุโมงคเ์กบ็ไวน์ 

   Mercure Bana 
Hills หรือเทียบเท่า 

2 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge-หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน-ฮอยอนั เมืองมรดกโลก-หมู่บ้าน
ก ัม๊ทานนั่งเรือกระด้งสะพานญ่ีปุ่น-บ้านเลขท่ี101-ยา่นเมืองเกา่ -ดานัง-ชมสะพานมงักร  

   Minh Toan Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 วดัเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึง -โบสถสี์ชมพู -ตลาดฮาน -ท่าอากาศยาน  ดานัง -ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

    



   



Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บา
นาฮิลล์-ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-
หมู่บ้านฝร่ังเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก 
Fatasy Park- นั่งรถไฟราง - สวนดอกไม้แห่ง
ความรัก – อุโมงค์เกบ็ไวน์ 

07.30 น.คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคาร
ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  3เคาน์เตอร์ w  ประตูทางเขา้เบอร์ 10 
สายการบินVietJet Air  โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
และอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเคร่ือง 7 
กก. สัมภาระโหลดใตเ้คร่ือง 20 กก.  

10.50 น.บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม 

เปิดประสบการณ์ขึน้กระเช้าทีย่าวทีสุ่ดในโล กเทือกเขาบานาฮิลล์  
ด่ืมดํ่าไปกบัวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5 ,810 เมตร กระเช้า
บานาฮิลลเ์ป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกขึ้น
ไปสถานีเฟรนช์ฮิลลช่ื์นชมกบัสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

หมู่บ้านฝร่ังเศส 
บานาฮิลล ์( Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝร่ังเศสท่ีถูก
เนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงกอ่นสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ชาวฝร่ังเศสเขา้
ไปล่าอาณานิคมในเวียดนา มและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้าน
ฝร่ังเศส เม่ือฝร่ังเศสถอนกาํลงักลั บกถู็กท้ิงร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 
2000 ท่ีน่ีกไ็ด้รับการบูรณะฟ้ืนฟู โดยบริษทั Sun World สร้างส่ิง
อาํนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของทั้ งนักท่องเท่ียว 

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่
ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค ( Jurassic Park) ท่องโลกลา้นปี , เอาท์รัน 
(Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกบัเกมขบัรถราวกบัอยูส่นามแข่ง , อนัเดอร์
กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบัความมืดใตดิ้น 
, สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ใน
ระบบ 3D,4D,5D ,  บ้านผสิีง  

 

 
  



สวนดอกไม้แห่งความรัก  
สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ท่ีจดัเป็น
สัดส่วนอยา่งสวยงาม แบ่งออกทั้ งหมด 9 สวน ซ่ึงแต่ละสวนจะมี
คอนเซ็ปตท่ี์แตกต่างกนัออกไป เต็มไปด้วยดอกไมห้ลากหลาย
ชนิดและสีสันท่ีสามารถเห็นได้ตลอดทั้ งปี ท่ามกลางอากาศท่ีแสน
เยน็สบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพท่ีระลึกกบับรรยากาศสุดโรแมน
ติกตามอธัยาศยั  

โรงเกบ็ไวน์ Debay Wine Cellar 
โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายมุากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเกบ็ไวน์
ท่ีอยูลึ่กลงไปเกอืบ 100 เมตร และไวน์ท่ีน่ีได้ถูกเกบ็รักษาไวใ้น
ระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

ค ่าบริการอาหารค ่า บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ

พกัทีM่ercure Bana Hills หรือเทยีบเท่า 

  



Day 2 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge-หมู่บ้านแกะสลกั 

หินอ่อน-ฮอยอนั เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกัม๊ทาน
นั่งเรือกระด้งสะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่าน
เมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE) 
จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ีได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอยา่ง
มาก สะพานบนมือยกัษมี์ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่ง
ออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหินขนาดยกัษท่ี์แบก
รับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชม
ทัศนียภาพได้ตามอธัยาศยั 

หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน 
เป็นหมู่บ้านท่ีมีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซ่ึงหินท่ี
ใช้แกะสลกันาํมาจากเขาท่ีอยูใ่นบริเวณ ใกลเ้คียงหมู่บ้าน ปัจจุบัน
เหลือน้อยและตอ้งนาํมาจากแหล่งอ่ืนๆ เพราะช่างแกะสลกัท่ีมี
ควาามชาํนาญนั้นตอ้งช่างจากหมู่บ้านน้ีเท่านั้นซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดัง
ไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน  

 
 

เมืองมรดกโลกฮอยอนั 
เมืองโบราณท่ียงัคงอนุรักษใ์ห้เป็นเมืองเกา่ท่ีคงสภาพเดิมไวเ้ป็น
อยา่งดีและมีการขยายพ้ืนท่ีมรดกโลกไปจนถึงเกาะจามนาํท่านชม
วดักวางดง บ้านโบราณเลขท่ี101 บ้านตนัก ีเป็นบ้านไมส้องชั้นท่ี
สวยงามและเกา่แกท่ี่สุดในฮอยอนั หลงัคาทรงกระดองปูศิลปะ
ผสมผสานกนัอยา่งลงตวัถึง 3 ชาติคือ จีน ญ่ีปุ่นและเวียดนามอิระ
ถ่ายภาพท่ีสะพานญ่ีปุ่นสะพานเกา่แกก่ว่า 400 ปี  และเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนั 

เทีย่งบริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หมู่บ้านกัม๊ทาน 
หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นํ้า 
เพลิดเพลินไปกบักจิกรรม!! ล่องเรือกระด้ง  ระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะได้ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลง
พ้ืนเมืองสนุกสนาน 

สะพานมงักร 
สัญลกัษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง เน่ืองในโอกาสครบรอบ 38 ปีท่ี
เมืองดานังได้รับอิสรภาพ ความยาว 666 เมตร ตั้งแต่เวลา 21.00 
น. ของคืนวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีสะพาน
มงักรแห่งน้ีจะมีการปิดถนน และเปล่ียนเป็นการแสดงมงักร
พ่นไฟสุดอลงัการและจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสัน 

ค ่าบริการอาหารค ํ่าเมนูพเิศษ!!! กุ้งมงักร 

พกัที ่Minh Toan Hotel หรือเทยีบเท่า 



Day 3วดัเจ้าแม่กวนอมิหลนิอึง๋-โบสถ์สีชมพู-ตลาดฮาน-
ท่าอากาศยานดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดัหลนิอึง๋ไหวเ้จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ท่ีสุดของดานัง มีความสูง 
67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปป้ันท่ายนืสูงถือแจกนั
โปรยนํ้าทิพยป์ระทานพรให้ชาวบ้านท่ีออกจบัปลาในทะเลมี
ความปลอดภยั นักท่องเท่ียวนิยมขอพรเร่ืองสุขภาพ การทาํมา
คา้ขาย ความแคลว้คลาด และมีลูกยาก 
โบสถ์สีชมพูเป็นโบสถท่ี์มีความสาํคญัเน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ศาสนาคริสตใ์นเวียดนาม สร้างขึ้นในสมยัท่ีเวียดนามตกเป็นอาณา
นิคมของฝร่ังเศส  ถา้ใครมาท่ีน่ีกจ็ะได้พบกบัโบสถข์นาดใหญ่ท่ี
เป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอยา่ง
สวยงามประณีต ท่ีสาํคญัคือเป็นโบสตสี์ชมพูพาสเทลทั้ งหลงั ตดั
ขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ 

ตลาดฮานเป็นตลาดโบราณท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเมืองดานัง มีทั้ ง
อาหารสด อาหารทะเล อาหารพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกให้เลือกซ้ือ 

นาํท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระช้อปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน 

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินVietJet Air   

14.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภา พ
พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม  

โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
สภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้ งน้ีบริษทัฯ จะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหลกั 

หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ)  
กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีกอ่นทาํการ เน่ืองจากสายการบินอาจมี
การปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 
  



อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

20 - 22 พฤษภาคม  65 9,977.- 9,977.- 2,777.- 

27 – 29 พฤษภาคม  65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

10 -12 มิถุนายน  65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

17 – 19 มิถุนายน  65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

24 – 26 มิถุนายน  65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

8 - 10กรกฎาคม 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

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

19 - 21 สิงหาคม 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

26 – 28 สิงหาคม 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

9 - 11 กนัยายม 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 

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

30 กนัยายน – 2 ตุลาคม 65 11,777.- 11,777.- 2,777.- 



 





 


