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รหัสโปรแกรม : 23784 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ-ทา่อากาศยานดานงั – เชค็อนิคารฟ์ดารก์อ้น - สตรทีฟู้ดไนท์มารเ์กต็ – ชมสะพานมงักร 

12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet Air  โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  

15.50 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานังโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 962 

  

วันที่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง – เช็คอินคาร์ฟดาร์ก้อน - สตรี
ทฟู้ดไนท์มาร์เก็ต - ชมสะพานมังกร 

  แนะนำ Glamour Hotel 
หรือเทียบเท่า 

2 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านฝรั่งเศส - 
โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fantasy Park – สะพานลอยฟ้า Golden 
Bridge – นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ - ร้านของฝาก
เมืองดานัง  

  แนะนำ Glamour Hotel 
หรือเทียบเท่า 

3 เมืองโบราณฮอยอัน -หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่
101 – ย่านเมืองเก่า - นั่งสามล้อชมเมือง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ตลาดฮาน 
-ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 แนะนำ   

ขาไป VZ 962 BKK – DAD เวลา 15.50 – 17.30น. 
ขากลบั VZ 963 DAD – BKK เวลา 18.10 – 19.50น. 

สมัภาระโหลดใต้เครือ่ง 20 KG. ถอืขึ้นเครือ่ง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับสายการบนิ) 



เชค็อนิคารฟ์ดารก์อ้น ที่สร้างจากหินอ่อนน้ำหนัก 200 ตัน ความสูง 7.5 เมตร เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเช็ก
อิน ถ่ายรูป รูปปั้นนี้สร้างเลียนแบบเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์ มีความหมายให้ชาวเวียดนามหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อกลายเป็นมังกรมา
ช่วยเหลือประเทศชาติต่อไป จากจุดนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถบันทึกภาพของมังกรสีขาวพ่นน้ำโดยมีสะพานดรากอนบริดจ์สีทองที่พาด
ข้ามแม่น้ำหานเป็นฉากหลัง มีความโดดเด่นและงดงาม 

ชอ้ปปิง้ Night Market ที่นี่มีสินค้ามากมายให้เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า หรือของฝากของขวัญต่างๆ 
แถมยังมีอาหารเวียดนามสไตล์ Local ด้วย 

ชมสะพานมงักร มีจุดเด่นสำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ท่ีอยู่กลางสะพาน อันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตว์ใน
ตำนานที่ชาวเอเชียรู้จักกันดี 

คำ่ แนะนำอาหารคำ่ สตรทีฟู้ด 

พกั Glamour Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



Day 2 วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fantasy 
Park – สะพานลอยฟา้ Golden Bridge – นั่งรถราง - สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – อุโมงคเ์กบ็ไวน ์- ร้านของฝากเมอืงดานงั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วัดหลนิอึง๋ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปปั้นท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน้ำทิพย์ประทานพรให้
ชาวบ้านที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย ความแคล้วคลาด และมีลูกยาก 

บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวฝรั่งเศสเข้าไปล่าอาณานิคมใน
เวียดนามและได้สร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บ้านฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสถอนกำลังกลับก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงชว่งปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟู โดยบริษัท 
Sun World สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยว 



เปดิประสบการณข์ึน้กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลกเทอืกเขาบานาฮลิล ์ 
ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมอืง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวระยะทางที่ยาวท่ีสุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลล์
ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา 

โบลถ ์Saint Danis โบสถ์คาทอลิกทีห่มู่บ้านฝรั่งเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม 



เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั เมนพูเิศษบฟุเฟต่น์านาชาติ  

สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ สวนสนกุในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก 
พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกล้านปี , เอาท์รัน (Outrun) สนุกสุดเหวีย่งกับเกมขบัรถราวกับอยู่สนามแข่ง, 
อันเดอร์กราวด์ ทรปิ (Underground Trip) ผจญภัยแกนโลกกับความมืดใต้ดิน , สไปเดอร์แมน (Spider 
Man) ไต่หน้าผาสงู 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ,  บ้านผสีงิ  

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



สวนดอกไมแ้หง่ความรกั สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ท่ีจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซึง่แต่ละสวนจะมีคอน
เซ็ปต์ที่แตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนดิและสีสันทีส่ามารถเห็นไดต้ลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเยน็สบาย ให้ท่านอิสระถ่ายภาพที่
ระลึกกับบรรยากาศสดุโรแมนตกิตามอัธยาศัย  

อุโมงค์เก็บไวน์ Debay Wine Cellar  โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ที่นี่ได้ถูกเก็บ
รักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

นำท่านช้อปปิ้ง รา้นของฝากเมอืงดานงั จากนั้นนำท่านอิสระ ไนทม์ารเ์กต็ ยา่นทีพ่กั 

ค่ำ แนะนำอาหารคำ่ ไนทม์ารเ์กต็ 

พกั Glamour Hotel หรอืเทยีบเทา่ 



Day 3 เมอืงโบราณฮอยอนั -หมูบ่า้นกัม๊ทาน – นัง่เรอืกระดง้ – สะพานญีปุ่น่ - บ้านเลขที1่01 – ยา่นเมอืงเก่า - นัง่สามลอ้ชมเมอืง – 
หมูบ่้านแกะสลกัหนิออ่น - ตลาดฮาน -ท่าอากาศยานดานงั – ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เมืองมรดกโลกฮอยอนั เมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าท่ีคงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการ
ขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 

เดินทางสู่...หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามท่ีนี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไป
กับกิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองสนุกสนาน 

อิระถ่ายภาพที่ สะพานญีปุ่น่ สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงมรดกโลกฮอยอันชมบ้านโบราณเลขที1่01 บ้านตันกี เป็นบ้านไม้สองชั้นที่
สวยงามและเก่าแก่ที่สดุในฮอยอัน หลังคาทรงกระดองปศูิลปะผสมผสานกันอย่างลงตัวถงึ 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุน่และเวียดนาม  



เทีย่ง แนะนำอาหารกลางวนั ณ ฮอยอนั 

นำท่าน นัง่สามลอ้ชมเมอืงฮอยอนั (ไมร่วมบตัรประมาณ 200 บาท/15นาท)ี 

นำท่านเดินทางสู่ ดานงั 

เยี่ยมชม... หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น เป็นหมู่บ้านที่มีอาชพีแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึง่หินที่ใช้แกะสลกั นำมาจากเขาท่ีอยู่ในบรเิวณไกล้เคียงหมู่บ้าน 
ปัจจุบันเหลอืน้อยและต้องนำมาจากแหล่งอืน่ๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามชำนาญนั้นต้องช่างจากหมู่บ้านนี้เท่าน้ันซึ่งมีชือ่เสียงโด่งดงัไปทั่วโลกในงานฝีมือ
การแกะสลักหินออ่น  



ตลาดฮาน คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำฮาน ด้านหน้าตลาดมีปฏิมากรรมริมแม่น้ำฮานเป็นรูปปั้นหญิง
สวยงาม ส่วนในตลาดฮานเป็นตลาดสดทั่วไป 

นำท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (บริการขนมพื้นเมืองระหว่างการเดินทาง) เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเครื่องให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง
สินค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรีในสนามบิน 

18.10 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 963 

19.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

09 – 11 กรกฎาคม 65 9,777.- 9,777.- 2,277.- 

16 – 18 กรกฎาคม 65 10,777.- 10,777.- 2,277.- 

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.- 

หมายเหต ุ : บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร ์ โรงแรม รา้นอาหารตามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสายการบนิ สภาพอากาศ 
การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทัง้นีเ้ราจะคำนงึถงึลกูคา้สว่นใหญเ่ปน็หลกั  

หากลกูคา้ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทำการออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์
หรอื เวลาบนิ 





 



  



 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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