
 
 

รหัสโปรแกรม : 23396 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานดานงั – เว ้เมอืงมรดกโลก - วัดเทยีนมู ่- นครตอ้งหา้ม - พระราชวงัเว ้ - ลอ่งเรอื
มงักรแมน่ำ้หอม – ตลาดดองบา 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Vietjet โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  

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 – เว้ เมืองมรดกโลก – วัด
เทียนมู่ - นครต้องห้าม - พระราชวังเว้ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดดอง
บา 

 ขนม
พื้นเมือง 

 Thanh Lich 
Boutique Hotel 
หรือเทียบเท่า 

2 ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - นั่ง
รถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ –  หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบลถ์ 
Saint Danis – สวนสนุก Fatasy Park   

   Mercury BanaHill 
หรือเทียบเท่า 

3 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหิน
อ่อน– ฮอยอัน เมืองมรดกโลก – หมู่บ้านกั๊มทาน - นั่งเรือกระด้ง –  สะพาน
ญ่ีปุ่น - บ้านเลขท่ี101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง - ชมสะพานมังกร 

   Gemma Hotel หรือ
เทียบเท่า 

4 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยาน
ดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ขนม
พื้นเมือง 

  

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

สมัภาระโหลดใต้เครือ่ง 20 KG. ถอืขึ้นเครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสายการบนิ) 



 

เดินทางสู่... เว้ เมืองมรดกโลก (บริการขนมพื้นเมืองบนรถระหว่างการเดินทาง) อดีตเมืองหลวงราว 400 ปี ของประเทศเวียดนามใน
ราชวงศ์เหงียน (Nguyen) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตา แม้ว่าเมืองเว้จะได้รับความเสียหายจาก
พิษภัยของสงครามไปบ้าง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำท่านไหว้พระขอพร
ที่ วัดเทียนหมู่ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของเวียดนามในยุคหลัง วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
นิกายเซน และมีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนหมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี คศ. 1710 มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 
ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆของพระพุทธเจ้า เจดีย์เทียนหมู่เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของจีนและความ
เชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นอกจากในแง่ของพระพุทธศาสนาแล้วเจดีย์เทียนมู่ยังเป็น
สัญลักษณ์ทางการเมืองและอำนาจ 
เยี่ยมชม... พระราชวังเว้ อาณาจักรต้องห้ามแห่งเวียดนาม สร้างตามแบบของพระราชต้องห้ามในประเทศจีนแต่ย่อส่วนให้เล็กกว่า 
พระราชวังแห่งนี้ เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงค์เหงียนทั้ง 13 พระองค์ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 27 ปี กษัตริย์องค์สุดท้ายที่
ประทับชื่อกษัตริย์เบ่าได๋ พระราชวังร้างแห่งนี้ก็กลายเป็นที่ซ่องสุมพวกเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม จึงถูกกองทัพสหรัฐถล่มในปี 
คศ.1968 ทำให้พระราชวังเสียหายยับเยิน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามกำลังพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก ค.ศ. 1993 

  



 

นำท่าน ล่องเรืองมังกรแม่น้ำหอม 

ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป และถ้าเข้าไปถึง
ริมน้ำจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก  

คำ่ บรกิารอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 

พกั Thanh Lich Boutique หรอืเทียบเท่า 

  



Day 2 ผลติภณัฑเ์ยือ่ไผ ่- บานาฮลิล ์- ขึ้นกระเชา้ลอยฟา้สูย่อดเขาบานาฮลิล ์- นัง่รถราง - สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – อโุมงคเ์กบ็ไวน ์
–  หมูบ่า้นฝรัง่เศส – โบลถ ์Saint Danis – สวนสนกุ Fatasy Park   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ช้อปปิ้ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเมือง 

นำท่านสู่ บานาฮลิล ์เปิดประสบการณข์ึ้นกระเช้าทีย่าวทีส่ดุในโลกเทอืกเขาบานาฮลิล ์ 
ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกขึ้น
ไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา 



สวนดอกไมแ้หง่ความรกั 
สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปต์
ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ให้ท่าน
อิสระถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศสุดโรแมนติกตามอัธยาศัย  

อุโมงค์เก็บไวน์ Debay Wine Cellar  
โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ ในระดับ
อุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

หมู่บ้านฝรั่งเศส 
บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไป
ล่าอาณานิคมในเวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 
ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยว 



โบลถ ์Saint Danis โบสถ์คาทอลิกที่หมู่บ้านฝรั่งเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม 

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 
สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค ( Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี , เอาท์รัน 
(Outrun) สนุกสุดเหว่ียงกับเกมขับรถราวกับอยู่สนามแข่ง, อันเดอร์กราวด์ ทริป (Underground Trip) ผจญภัยแกนโลกกับความมืดใต้
ดิน , สไปเดอร์แมน (Spider Man) ไต่หน้าผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 
3D,4D,5D ,  บ้านผีสิง  

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

พกั Mercury BanaHill หรอืเทยีบเท่า 
**กรณพีกั 3 ทา่น จ่ายเพิ่ม 490 บาท/ทา่น**  



Day 3 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – แวะรา้นของฝาก – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น– ฮอยอนั เมอืงมรดกโลก – หมูบ่า้นกั๊มทาน - 
นัง่เรอืกระดง้ –  สะพานญี่ปุน่ - บ้านเลขที1่01 - ยา่นเมอืงเกา่ - ดานงั - ชมสะพานมงักร 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)  
จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยักษ์มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง 
โค้งไปตามแนวเขา มีอุ้งมือหินขนาดยักษ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพได้ตามอัธยาศัย 

นำท่านช้อปปิ้ง ร้านของฝาก 

เยี่ยมชม... หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นหมู่บ้านท่ีมีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใช้แกะสลัก นำมาจากเขาที่อยู่ใน
บริเวณไกล้เคียงหมู่บ้าน ปัจจุบันเหลือน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านน้ี
เท่านั้นซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน  



นำท่านสู่ เมอืงมรดกโลกฮอยอนั เมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ใหเ้ป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพื้นท่ีมรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่า
ทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง
พื้นเมืองสนุกสนาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวัน 



อิระถ่ายภาพที่ สะพานญีปุ่่น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอันชมบ้านโบราณเลขที่101 บ้านตันกี 
เป็นบ้านไม้สองชั้นท่ีสวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปูศิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่นและ
เวียดนาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ดานงัชมสะพานมงักร มีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ท่ีอยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของความ
เจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตว์ในตำนานที่ชาวเอเชียรู้จักกันดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารค่ำย่านที่พักพัก Gemma Hotel หรือเทียบเท่า 

 



 

Day 4 วัดเจา้แมก่วนอิมหลนิอึง๋ - โบสถค์รสิตส์ชีมพ ู- ตลาดฮาน - สนามบินดานงั – สนามบนิสวุรรณภมูิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรย
น้ำทิพย์ประทานพรให้ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้ว
คลาด และมีลูกยาก  

โบสถ์สีชมพู เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้า งขึ้นในสมัยที่เวียดนามตกเป็นอาณา
นิคมของฝรั่งเศส ถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้พบกับโบสถ์ขนาดใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงาม
ประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ 



ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำฮาน ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น้ำฮาน
เป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทั่วไป 

นำท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพื้นเมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเครื่องให้
ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน 

13.15 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 961 

14.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ ่

พกั2-3ท่าน/หอ้ง 
(ราคาตอ่ท่าน) 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ปี 
ไมม่เีตยีง 

(ราคาตอ่ท่าน) 

พกัเดีย่วเพิ่ม 
(ราคาตอ่ท่าน) 

30 มถินุายน – 3 กรกฎาคม 65 12,777.- 12,277.- 3,777.- 

14 – 17 กรกฎาคม 65 
(วันเข้าพรรษา) 

13,777.- 13,277.- 3,777.- 

11 – 14 สงิหาคม 65 
(วันแมแ่หง่ชาต)ิ 

14,777.- 14,277.- 3,777.- 

25 – 28 สงิหาคม 65 13,777.- 13,277.- 3,777.- 

1 – 4 กนัยายน 65 13,777.- 13,277.- 3,777.- 

20 – 23 ตลุาคม 65 
(วันปยิมหาราช) 

14,777.- 14,277.- 3,777.- 

24 – 27 พฤศจกิายน 65 13,777.- 13,277.- 3,777.- 

9 – 12 ธันวาคม 65 
(วันรฐัธรรมนญู) 

15,777.- 15,277.- 3,777.- 

30 ธนัวาคม 65 – 2 มกราคม 66 
(วันปใีหม)่ 

17,777.- 17,277.- 3,777.- 

12 – 15 มกราคม 66 14,777.- 14,277.- 3,777.- 

23 – 26 กมุภาพันธ ์66 11,777.- 11,277.- 3,777.- 

3 – 6 มนีาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

15,777.- 15,277.- 3,777.- 



  



 





  



 

 

 





หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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