
  

 

 

รหัสโปรแกรม : 23318  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 



  



 

 

 

Day 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - หมู่บ้าน
ฝรั่งเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fatasy Park - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ 

07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  3  เคาน์เตอร์ w  ประตู
ทางเข้าเบอร์ 10 สายการบิน VietJet Air  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร
ต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.  

10.50 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานังโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 960 

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ขนมพื้นเมือง 

วันที่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้า
ลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวน
สนุก Fatasy Park - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บ
ไวน์ 

 ขนม
พ้ืนเมือง 

 Mercure 
BanaHills หรือ

เทียบเท่า 

2 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลัก
หินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู ่บ้านกั ๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - 
สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขท่ี101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร 

   Gemma Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยาน
ดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ขนม
พ้ืนเมือง 

  

ขาไป VZ 960 BKK – DAD เวลา 10.50 – 12.30น. 
ขากลับ VZ 961 DAD – BKK เวลา 13.15 – 14.55น. 

สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 KG. ถือขึ้นเครื่อง 7 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสายการบิน) 



 

เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์ ดื่มด ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนใ์น
แบบพาโนรามา 
หมู่บ้านฝรั่งเศส 
บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศส
เข้าไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนก าลังกลับก็ถูกท้ิงร้างไปจนถึงช่วง



ปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟ้ืนฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้ง
นักท่องเที่ยว 

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค ( Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี , 
เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวี่ยงกับเกมขับรถราวกับอยู่สนามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภัยแกน
โลกกับความมืดใต้ดิน , สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ,  บ้านผีสิง  



สวนดอกไม้แห่งความรัก 
สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมี
คอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสน
เย็นสบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย  

โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar  
โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างข้ึนให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลง
ไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 
องศา  

ค ่า บริการอาหารค ่า บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

พัก Mercury BanaHill หรือเทียบเท่า 

**กรณีพัก 3 ท่าน จ่ายเพิ่ม 490 บาท/ท่าน** 



Day 2   สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ฮอยอัน เมืองมรดกโลก - หมู่

บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 – ย่านเมืองเก่า – ดานัง - ชมสะพานมังกร  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)  
จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่ง
ออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชม
ทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย 

แวะร้านของฝาก ช้อปปิ้งของพื้นเมือง ก่อนน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมา
นานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลักน ามาจากเขาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องน ามาจากแหล่งอื่นๆ 
เพราะช่างแกะสลักท่ีมีควาามช านาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน  



น าท่านสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัย
ของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะ
ขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  

อิระถ่ายภาพที่ สะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอันชมบ้านโบราณเลขที่101 
บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ 
จีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม  



 

น าท่านเดินทางสู่ ดานัง 

ชมสะพานมังกร มีจุดเด่นส าคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ที่อยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตว์

ในต านานที่ชาวเอเชียรู้จักกันดี 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค ่าย่านที่พัก 

พัก Gemma Hotel หรือเทียบเท่า 



Day 3 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือ
แจกันโปรยน ้าทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การท า
มาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก  

โบสถ์สีชมพู เป็นโบสถ์ท่ีมีความส าคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างข้ึนในสมัยที่เวียดนามตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้พบกับโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่ง
อย่างสวยงามประณีต ที่ส าคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ 

ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้าฮาน ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริม
แม่น ้าฮานเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทั่วไป 

น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพื้นเมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้น
เครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน 

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961 

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
(ราคาต่อท่าน) 

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

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

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

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

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

28 – 30 ตุลาคม 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 ธันวาคม 65 13,777.- 13,777.- 2,777.- 

9 – 11 ธันวาคม 65 
(วันรัฐธรรมนูญ) 

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

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

23 – 25 ธันวาคม 65 
(วันคริสต์มาส) 

12,777.- 12,777.- 
2,777.- 

20 – 22 มกราคม 66 
(วันตรุษจีน) 

12,777.- 12,777.- 
2,777.- 

27 – 29 มกราคม 66 12,777.- 12,777.- 2,777.- 



 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
(ราคาต่อท่าน) 

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

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

3 – 5 มีนาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

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

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





 



  



  



  



 

  



  



 

 

 



 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

