
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Day 1 ดานัง-ร้านหินอ่อน-เมืองโบราณฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-สะพานมังกร 

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมือง ดานงั ประเทศ เวียดนาม โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน 
ที่ FD906 (08.00 – 10.00 น.) 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม รับคณะที่สนามบิน 

น าท่านเดินทางสู่รา้นหินออ่น หมู่บ้านหินออ่น ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 
ไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นน าท่านเนทางสู่ หมู่
บ้านกั้มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าว
และมีแม่น้ าล้อมรอบ ในปัจจุบันอาพหลักของคนที่นีจ่ะปรกอบอาชีพท าประมง ให้ 

 
จากนั้นน าทา่นเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกมีมนต์เสน่ห์ตรงที่บ้านโบราณซึง่อายุเก่าแก่
กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู่ แบบเฉพาะของเมืองฮอยนซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก 

 
ท่านสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม ล่องเรือกระดัง 
(Bamboo basketboat ) ท่านจะได้รับชมฒนธรรมนสวยงามของชาวท่องถิ่น 

FLIGHT 
               DEPARTURE : FD906 CNX-DAD 08.00 – 10.00 น. 
               RETURN :         FD907 DAD-CNX 10.30 – 12.30 
 น. 

 



และระหว่างที่ล่องเรอืกระดังอยู่นั้นก็จะมีการชับร้องเพลงพื้นเมือง และน าไม่พาย
เรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี  

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Ngon Thi Hoa (1) 

ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ดานัง  

 

น าท่านชมโชว์และร่วมเคาต์ดาวน์ ณ สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง
โอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องส่วน
ใหญ่ที่มาเมืองดานังจะต้องแวะชมความสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Golden Light (2) 
พักที่ Dong Dong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Day 2 วัดหลินฮึ๋ง-Golden Bay-Son Tra Marina Cafe-พิพิธภัณฑ์จาม- 
                  สวน Apec-โบสถ์สีชมพู-ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

 

น าทุกทท่านสักการะส่ิงศกัสิทธิ์ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลิงอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซนิจร่า  
เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความ
ศรัทธาของธาตุทัง้ห้าและจิดใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแมก่วนอิม ซึ่ง
มีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถงึ 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภเูขาและหัน
หน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังเป็นจุด
ชมวิวที่สวยงามของเมอืงดานัง 

 

น าท่านชม สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ 
เหล้ายาดองฮ่องเต้ สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูง คนที่รู้จักได้เป็นอย่างดี  

น าท่านเดินทางสู่ สวนมหัศจรรย์ Golden Bay เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ของ Danang 
Golden Bay Hotel ตั้งอยู่บนถนน Lê Văn Duyệt ใกล้กับเชิงสะพานถ่วนเฟื๊อก 
บริเวณนี้มีโมเดลส่ิงมหัศจรรย์ของโลก เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทั้งยังเป็นสถานที่ชม
พระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากๆ อีกที่หนึ่งของดานัง 
 



น าท่านเดินทางสู่ Cafe’Son tra marina เป็นคาเฟร่ิมทะเลแห่งใหม่ของเมอืงดานัง ให้ท่าน
อิสระเลือกซื้อ เครื่องดื่มและเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟินอิสระให้ถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเครือ่งดื่ม และขนมต่างๆ) 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร Son Duong (4) 
 

จากนั้นน าทา่นเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์จาม ซึ่งเป็นพิพธิภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของ
อาณาจักรจามปาถอืเป็นอาณาจักรที่ส าคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนาม พิพิธภัณฑ์
นี้ตั้งอยู่ที่หัวมุมติดกับถนนสวยสองสายของดานังคือถนนสองกันยาและจึงญือเวือง ถูก
ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ. 1915 โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บ
รักษาและแสดงวัตถุส่ิงของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และ
ก าแพงของชาวจาม ณ บริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนงของ
เวียดนาม  ปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาส่ิงของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนที่
น ามาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้น เท่านั้น โดยแบ่งห้องจัดแสดงตามสถานที่ค้นพบส่ิงของวัตถุเช่น 
ห้องหมีเซิน ห้องจ่าเกี่ยว ห้องด่งเซืองและห้องท้าปเหมิ่น ทั้งนี้ช่วยให้ผู้มาชมเข้าใจ
สถาปัตยกรรมจามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น 
 

 

 

 



น าท่านไปยัง APEC PARK สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่ 8,668 ตร.ม. 
ตั้งอยู่ริมฝัง่แม่น้ าฮัน เมืองดานัง เปิดด าเนินการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 บริเวณสวน
มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น้ าฮัน มี
พื้นที่พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถงึศนูย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน 
มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์"  

น าท่านชม สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ 
เหล้ายาดองฮ่องเต้ สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูง คนที่รู้จักได้เป็นอย่างดี  
แวะเช็คอิน ถ่ายรูป โบสถ์คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) หรือโบสถ์คริสตสี์
ชมพู สร้างขึ้นสมัยเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก 
ยตกแต่งด้วยความประณีตสวยงาม ตัวโบสถ์เป็นสีชมพูทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว เป็น
อีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรตอ้งพลาดเมื่อมาเยือนเมืองดานัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่ ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นยิมทั้งชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดย
เฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมอือันวจิิตร โคมไฟ ผ้า ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคน
ที่บ้าน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Tuyen Son (5) 
พักที่ Dong Dong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



Day 3 กระเช้า-บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์- 
                  สวนสนุกบานาฮิลล์ 

เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

น าท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่บานาฮิลล์ (BA NA HILLS) เมือง
ฝรั่งเศสใน เวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสุง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา ภูเขา
แห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว สอร์ท โรงแรม และสวนสนุก อิสระให้ท่านชมวิว
ทิวทัศน์บนสะพานโกเด้นบริดจ์ ( สะพานมือสีทอง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเนของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านองมือหิน
ขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะท าให้รู้สึกราวกับวา่ก าลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอด
อยู่ในหัตถ์ของเทพ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวนั ณ บานาฮิลล์ (บุฟเฟต์นานาชาติ) (7) 

น าท่านเดินทางเข้าชมมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่
มีทั้ง ดอกไม้ ต้นไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง แวะเล่น รถราง 
เพื่อชมบรรยากาศ ของววิเขาและหมอก รวมไปถึงม ีโรงไวน์ Debay Wine Cellar ที่มี
อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม น าท่านลงกระเช้าเดินทางตอ่สู่ตัวเมือง
ดานัง 

 

 

 



ใหอ้ิสระทุกท่านได้เพลิดเพลินกับ สวนสนุกบานาฮิลล์ ที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่าน
จะได้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตั้งแต่แบบเด็กๆ จนถงึตื่นเต้นแบบผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น 
รถบั้ม TOWER DROP ม้าหมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปืน เครื่ องเล่น 3D 4D 5D เป็นต้น 
หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ บานาฮิลล์ (บุฟเฟต์นานาชาติ) (8) 
พักที่ Mercure Bana hill หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

Day 4 Airport 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ถึงเวลาอันสมควรน าท่านนั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ และเดินทางกลับดานัง 
 
น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ 

10.30  ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่  
FD907 (10.30 – 12.30 น.) โดยสวัสดิภาพ 

 
 

เดินทาง 31ธันวาคม – 3 มกราคม 2565 
ราคา/ท่าน 22,999.-/ท่าน 
พักเดี่ยว 5,900.-/ท่าน 

 

 

อัตรานีร้วม 
- โรงแรมที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) ทุกคืนที่ระบุในโปรแกรม  
- อาหารตามที่ระบุได้แก่ อาหารเช้าที่โรงแรม 3 ม้ือ + อาหารหลัก 5 ม้ือ + อาหารบุฟเฟ่ บานาฮิลล์ 2 ม้ือ 
- รถปรับอากาศสภาพด ี
- ไกด์ท้องถิ่นพูดไทย หรือองักฤษตามความต้องการ  
- บัตรเข้าชมสถานทีต่่างๆทีร่ะบุในโปรแกรม 

 



อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าทิปให้ไกด์และคนขับรถ 1,200 บาท/ท่าน/trip 
- ค่าใช้จ่ายตา่งๆที่ไม่ระบุในโปรแกรม 

 

 

*หมายเหต*ุ 
- เด็ก 0-2 ขวบ ฟรี 
- เด็ก 3-6 ขวบ 50% ค่าทวัร์ นอนกับผู้ใหญ ่(หากตอ้งการใช้เตียงจ าเป็นตอ้งจ่ายเพิ่มคา่เตียง)  
- เด็ก 7 ขวบข้ืนไป 100% ค่าทัวร์ ใช้สิทธ์เหมือนกับผู้ใหญ่ 

 

นโยบายการยกเลิกการเดินทาง  
ก่อน 21 วันเช็คอินไม่ชารจ์ 
จาก 20 วันถึง 08 วันก่อนวันเดินทาง จะคิด 50 % ราคาทัวร์  
จาก 07 วันถึง 04 วันก่อนวันเดินทาง จะคิด 70 % ราคาทัวร์  
จาก 03 วันวันกอ่นวันเดินทาง จะจะคิด 90 % ราคาทัวร ์

 


