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***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 4,900 บาท 

 

 

 

 

วนัท่ี 
รายการทวัร ์          มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัท่ีหนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ960 (10.50-12.30) – สนามบินดานัง   

วดัหลินอิ๋ง – MARINA CAFÉ (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) 

สวนมหศัจรรย ์GOLDEN BAY 

YES, ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า 

- -    

 

วนัที่สอง 

รา้นหยก อญัมณี - กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล ์- สะพานมือยกัษ ์ 

ถ่ายรูปสะพานมงักร  

   

YES, ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 

ชอ้ปป้ิงรา้นเย่ือไมไ้ผ่  - เมืองมรดกโลกฮอยอนั– ล่องเรือกระดง้  

หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - พิเศษ เมนูกุง้มงักร ✓ 

 

 

YES, ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี ่

ชอ้ปป้ิงยางพารา – โบสถค์ริสตส์ีชมพู - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - 

สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

VZ963 (18.10-19.50) 

✓ - - 
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08.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบิน 

  THAI VIETJET AIR โดยเจา้หน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลด 

สมัภาระ 

10.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai VietJet  

  เท่ียวบินท่ี VZ960   

12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธี

  การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ  

(แจกขนมปังเวียดนามใหแ้ก่ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ช้ินก่อนออกเดินทาง)  

น าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอิ๋ง อยูบ่นเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง 

 เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการ

 ปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสานกบัเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูส้ึก

 สงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจอยา่งดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ 

 คาเฟ่ลบั ที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล ์Santorini Vibes มาก ๆ 

 สวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร)   

น าท่านเดินทางสู่สวนมหศัจรรย ์GOLDEN BAY เป็นสวนสาธารณะเล็กๆของ DANANG GOLDEN BAY 

 HOTEL ตั้งอยูบ่นถนน Lê Văn Duyệt  ใกลก้บัเชิงสะพานถ่วนเฟ๊ือก บริเวณน้ีมีโมเดลสิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

 เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทั้งยงัเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยมากๆอีกที่หน่ึงของดานัง   

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

ที่พกั  ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง – วดัหลินอิ๋ง  

   MARINA CAFÉ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) - สวนมหศัจรรย ์GOLDEN BAY 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

น าท่านเลือกซื้ อเครื่องประดับพื้ นเมืองท่ี รา้น หยก อญัมณี  จากน้ันเดินทางสู่  นัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่ บานา

 ฮิลล ์(Ba Na Hill) อยูใ่นจงัหวดัดานัง ห่างจากตวัเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 

 1,487 เมตร ภูเขาแห่งน้ีถูกเนรมิตข้ึนใหม่ใหม้ีทั้ง โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม หมู่บา้นฝรัง่เศส สวนสนุก 

 สวนดอกไม ้พรอ้มกบัสะพานริมเขาสุดอลงัการแห่งใหม่ Hilight!! นัง่กระเชา้ยาวท่ีสุดในโลก ไดร้บัการ

 บนัทึกสถิติโลกโดยเวิลดเ์รคคอรด์ World Record ประเภท Non Stop กระเชา้น้ีมีความยาวถึง 5,042 เมตร 

 เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัที่ฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนาม ได้

 สรา้ง “แฟนตาซี ปารค์” สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ สรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ี

 สวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งน้ี อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั บนบานาฮิลล ์แห่งน้ีมี

 สถานท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น ชม หมู่บา้นฝรัง่เศส (French Village) หมู่บา้นสไตลฝ์รัง่เศสสมยัยุค

 กลางท่ีถูกสรา้งเพื่อเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งน้ีจะมีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร 

 โรงแรม โบสถ ์รา้นขายของที่ระลึก.  

ชม โรงไวน ์(Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกวา่ 100 ปี สรา้งขึ้ นโดยชาวฝรัง่เศส ไวน์ท่ีน่ีจะ

 ถูกเก็บรกัษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16-20 องศา หอ้งเก็บไวน์จะอยูลึ่กลงไป 100 เมตร. 

ชม สะพานทอง (Golden Bridge) มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหน้าผาที่สวยงามมาก

 ท่ีสุดในโลก ถูกเนรมิตใหต้ั้งอยูร่ิมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวม

 ระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พรอ้มกบัมีรูปป้ันมือยกัษ์คลา้ยกบั

 การยกชูสะพานไว ้ดูสวยอลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื้ องล่างไดอ้ีกต่างหาก เรียกไดว้า่เป็น

 จุดเช็กอินท่ีหา้มพลาดของบานาฮิลลเ์ลยทีเดียว 

ชม สวนดอกไม ้ ไฮไลทอ์ีกหน่ึงจุดบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงท าใหด้อกไมบ้น

 เขาแห่งน้ีมีสีสนัสวยสดงดงาม เชิญท่านชื่นชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธแ์ละเก็บภาพประทบัใจ

 สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ (Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ อีกหน่ึงเมืองเทพนิยาย 

 ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบใหท้่านไดท้า้ทายความมนัส ์

วนัที่สอง รา้นหยก อญัมณี - นัง่กระเชา้สู่บานาฮิลล ์-  สะพานมือยกัษ ์ 

   สวนสนุกแฟนตาซีปารค์   

  ถ่ายรูปสะพานมงักร 
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 อาทิเช่น หนัง4D,บา้นผีสิง,ถ ้าไดโนเสาร,์รถไฟเหาะและอื่นๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงั

 สามารถเดินชอ้ปป้ิงเลือกซื้ อของท่ีระลึก มีรา้นอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอธัยาศยั 

 จนถึงเวลานัดหมาย (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ค่าเขา้พิพิธภณัฑหุ่์นข้ึผึ้ ง)หา้มพลาด!! สมัผสั

 ประสบการณ์ใหม่ไปกบั รถรางอลัไพน์โคสเตอร ์(Alpine Coaster) นัง่รถรางชมธรรมชาติ เครื่องเล่นท่ีเป็น

 ท่ีนิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบงัคบัดว้ยมือ สามารถควบคุมใหช้า้หรือเร็วได ้ปลอดภยั สามารถ

 นัง่ได ้2 คน เชิญท่านสนุกสนานกบัรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล.์  

อิสระอาหารเที่ยง ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งจุใจ ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 

 จากน้ันน าท่านถ่ายรูป สะพานมงักร(Dragon Bridge) คือสะพานขา้มแม่น ้าฮัน (Han River) ท่ีถูกออกแบบ

 และสรา้งในรูปร่างของมงักร ดว้ยความยาว 666 เมตร และถนน 6 ช่องจราจร โดยเปิดใชเ้ป็นครั้งแรกวนัท่ี 

 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพือ่ฉลองครบรอบ 38 ปีของอิสรภาพเมืองดานัง    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) 

ที่พกั  ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

จากน้ันน าท่านเดินางสู่ รา้นเย่ือไผ่ รา้นขายสินคา้พื้ นเมือง ซึ่งเป็นสินคา้ท่ีท ามาจากไมไ้ผ่ และเนสินคา้  

โอท็อป ของเวียดนาม ท่ีจะใหท้่านไดเ้ลือกเป็นของใชข้องฝาก 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก 

 UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ี่บา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ

 เมืองฮอยอนั ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั   

**เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดงันั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด** 

น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชุมชน

หลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้น

โบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษที่ 

17 จากน้ัน  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (5) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบัการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆใน

 เมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพ

 หลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้ง

 เพลงพื้ นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี และช่าง

 แกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก   

วนัที่สาม ชอ้ปป้ิงรา้นเย่ือไมไ้ผ่ - เมืองมรดกโลกฮอยอนั - ล่องเรือกระดง้ – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารซีฟู้ดพ้ืนเมือง  พิเศษ เมนูกุง้มงักร (6)  

ที่พกั  ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (7) –   

หลงัอาหารใหท้่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

11.00 น. น าท่านชมผลิตภณัฑพ์ื้ นเมือง ณ รา้นยางพารา  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  (8) 

น าท่านไป โบสถส์ีชมพู หรือ โบสถค์ริสตด์านัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถท่ี์มีความส าคญัเน่ืองจาก

 เป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนาคริสตใ์นเวียดนาม สรา้งขึ้ นในสมยัที่เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสเป็น

 สถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก พรอ้มดว้ยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่ส าคญัคือเป็นโบสตส์ีชมพพูาส

 เทลทั้งหลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่ ชอ้ปป้ิงยางพารา – โบสถค์ริสตส์ีชมพ ู– ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สนามบิน

สุวรรณภูมิ   
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จากน้ันน าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนาม

 และชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้

 ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) 

 ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น 

  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

  (แจกขนมปังเวียดนามใหแ้ก่ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ช้ินก่อนออกเดินทาง) 

18.10 น. น าท่านออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สู่สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai VietJet เที่ยวบินที่ VZ963     

19.50 น. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

  ########################################################### 

ถา้หากมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว ไฟลท์บิน 

มีนาคม 2566 
 

วนัที่ 02-05 มีนาคม 2566 11,999.- 3,000.- VZ960 BKK-DAD 10:50 – 12:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 

วนัที่ 09-12 มีนาคม 2566 9,999.- 3,000.- VZ960 BKK-DAD 10:50 – 12:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 

วนัที่ 11-14 มีนาคม 2566 10,999.- 3,000.- VZ962 BKK-DAD 15:50 – 17:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 

วนัที่ 16-19 มีนาคม 2566 10,999.- 3,000.- VZ960 BKK-DAD 10:50 – 12:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 

วนัที่ 17-20 มีนาคม 2566 10,999.- 3,000.- VZ962 BKK-DAD 15:50 – 17:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 

วนัที่ 23-26 มีนาคม 2566 10,999.- 3,000.- VZ960 BKK-DAD 10:50 – 12:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 

วนัที่ 24-27 มีนาคม 2566 10,999.- 3,000.- VZ960 BKK-DAD 10:50 – 12:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 

วนัที่ 25-28 มีนาคม 2566 10,999.- 3,000.- VZ960 BKK-DAD 10:50 – 12:30 

VZ963 DAD-BKK 18:10 – 19:50 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

