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วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดานงั – สักการะเจา้แม่กวนอิมวดั
หลินอึ๋ง - บานาฮิลล ์ขึ้นกระเชา้สู่บานาฮิลล ์สะพานลอยฟ้าโกลดเ์ดน้บริด นัง่
รถราง สวนดอกไมแ้ห่งความรัก อุโมงคเ์ก็บไวน์ หมู่บา้นฝร่ังเศส โบสถเ์ซนต์
เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

  บุฟเฟต ์ Mercury BanaHil 

หรือเทียบเท่า★★★★ 

2. จตัุรัสแห่งดวงดาว - เมืองเว ้- นครตอ้งห้าม  - พระราชวงัเว ้- ดองบาไนทม์าร์
เก็ต 

  - Thanh Lich Asia Hotel 

หรือเทียบเท่า★★★ 
3. เมืองเว ้- เมืองดานงั - ร้านของฝากเมืองดานงั ผลิตภณัฑเ์ยือ่ไผ ่หยกอญัมณี - 

หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - หมู่บา้นกัม๊ทาน ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอย
อนั สะพานญ่ีปุ่ น บา้นเลขท่ี101 นัง่สามลอ้ชมเมือง (ไม่รวมในราคาทวัร์ 390บ./
ท่าน สนใจแจง้ในวนัจอง)  - คลอ้งกุญแจสะพาน เลิฟ บริดจ ์- สะพานมงักร 

   Yes Hotel Da Nang 

หรือเทียบเท่า★★★ 

4. ท่าอากาศยานดานงั - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      

ขาไป VZ 964 BKK – DAD เวลา 07.30น. – 09.10น. 

ขากลบั VZ 965 DAD – BKK เวลา 10.10น. – 11.50น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG./ 1 ช้ิน ถือขึน้เคร่ือง 7 KG.  
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 

                 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานัง - สักการะเจ้าแม่กวนอมิวัดหลนิอึง๋ - บานาฮิลล์ ขึน้กระเช้าสู่บานาฮิลล์           
                 สะพานลอยฟ้าโกลด์  เด้นบริด น่ังรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เกบ็ไวน์ หมู่บ้านฝร่ังเศส โบสถ์เซนต์เดนิส      
                 สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 
1 

04.30น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้  4   เคานเ์ตอรส์ายการบิน VietJet โดยมีเจา้หนา้ที่บริษัทฯ 
คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

07.30น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานงั เวียดนาม โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 964 

09.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานงัเวียดนาม 

 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดหลินอึ๋ง สักกำระเจ้ำแม่กวนอิม ไหวเ้จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ที่สดุของดานงั มีความสงู 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชัน้ โดย
เป็นรูปป้ันท่ายืนสูงถือแจกันโปรยน า้ทิพยป์ระทานพรใหช้าวบา้นที่ออกจับปลาในทะเลมีความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนิยมขอพรเรื่องสุขภาพ ก ารท ามา
คา้ขาย ความแคลว้คลาด และมีลกูยาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง... บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม 

ขา้วผดั,แหนมเนือง,เฝอไก่,ขนมฮอยหมูย่าง,ขนมเบือ้งณวนกุ้ง   

 
เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เทือกเขาบา

น า ฮ ิ ล ล์   

ดื่มด ่าไปกับวิวทิวทัศนข์องเมือง บนความสูงถึง 5 ,810 เมตร กระเชา้บานาฮิลล์
เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ไดร้บั
การบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮ์ิลล์
อนัก่าแก่ของบานาฮิลลจ์ะไดช้ื่นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัที่
อากาศสดใส 

สะพำนโกลเ์ด้นบริด จุดชมวิวแห่งใหม่ที่ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยกัษ์มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1 ,400 เมตร 
ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษ์ที่แบกรบัสะพานสีเหลืองทองนีเ้อาไว ้สรา้งความแตกต่างจาก
สะพานอื่นทั่วไปไดด้ีเยี่ยม อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมทศันียภาพไดต้ามอธัยาศยั 



  

นั่งรถรางสู่  สวนดอกไม้แห่งควำมรัก สวนดอกไม้สไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่
จดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม แบ่งออกทัง้หมด 9 สวน ซึ่งแต่ละสวนจะมีคอนเซ็ปตท์ี่แตกต่างกันออกไป 
เต็มไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถเห็นไดต้ลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็น
สบาย ใหท้่านอิสระถ่ายภาพที่ระลกึกบับรรยากาศสดุโรแมนติกตามอธัยาศยั 

 

 

 

อุโมงเก็บไวน์ โรงบ่มไวนท์ี่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสรา้ง
ขึน้ใหเ้ป็นหอ้งเก็บไวนท์ี่อยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์
ที่นี่ไดถ้กูเก็บรกัษาไวใ้นระดบัอณุหภมูิ 16 – 20 องศา  

 

หมู่บ้ำนฝร่ังเศส เปรียบเสมือนเมืองหมู่บา้นฝรั่งเศสที่ถกูเนรมิตขึน้มาบนภเูขาสงูกว่า 1,487 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 1 ชาว
ฝรั่งเศสเขา้ไปล่าอาณานิคมในเวียดนามและทหารฝรั่งเศสไดส้รา้ง ‘บานาฮิลส’์ เป็นหมู่บา้นฝรั่งเศส ปรบัพืน้ท่ีป่ารกปลกูเป็นรีสอรต์และบา้นพกั ไวใ้หท้หาร
ฝรั่งเศสพกัผ่อนตากอากาศในช่วงนัน้ จนเมื่อฝรั่งเศสถอนก าลงักลบับานาฮิลสก์็ถูกทิง้รา้งไปยาวนาน จนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ที่นี่ก็ได้ รบัการบูรณะฟ้ืนฟู 
โดยบรษิัท Sun World สรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของทัง้นกัท่องเที่ยวและชาวเวียดนามเอง 

สวนสนุกแฟนตำซีพำร์ค  สวนสนุกในร่มและ
กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากนวนิยาย

ชื่อดงัผลงาน Jules Verne มีหลายโซนใหร้ว่มสนกุไม่ว่าจะ

เป็น จรูาสสิก พารค์ ท่องโลกลา้นปี  

 

ค่ำ... บริการอาหารค่ำ  บุฟเฟต์นานาชาติ 

พักท่ี Mercury BanaHill หรือเทียบเท่า 

 



                  จัตุรัสแห่งดวงดาว - เมืองเว้ - นครต้องห้าม  - พระราชวังเว้ - ดองบาไนท์มาร์เกต็ 2 
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จัตุรัสแห่งดวงดาว น าท่านเดินทางชมความสวยงามของ
สถาปัตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสู่อาณาจกัรแห่งดวงดาวท่ีมี

เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างอาณาจกัรแห่งดวงจนัทร์และอาณาจกัรแห่ง

ดวงอาทิตยถ์นนท่ีแสนงดงาม 

เดินทางสู่... เมืองเว้ อดีตเมืองหลวงราว 400 ปี ของประเทศเวียดนามในราชวงศเ์หงียน เป็นเมืองแห่งประวตัิศาสตรท์ี่เต็มไปดว้ยสถานท่ีท่องเที่ยวอนัน่าตืน่
ตา แม้ว่าเมืองเว้จะไดร้ับความเสียหายจากพิษภัยของสงครามไปบา้ง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองมรดกโล กทาง
วฒันธรรม  
 

เที่ยง... บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม 

 

เยี่ยมชม... อำณำจักรต้องห้ำมแห่งเวียดนำม  พระรำชวังเว้ สรา้งตามแบบของพระราชตอ้งหา้มในประเทศจนีแต่ยอ่ส่วนใหเ้ล็กกว่า พระราชวงั
แห่งนี ้เป็นที่ประทับของกษัตริยใ์นราชวงคเ์หงียนทั้ง 13 พระองค ์ใช้ระยะเวลาก่อสรา้งนานถึง 27 ปี กษัตริยอ์งคส์ุดท้ายที่ประทับชื่อกษัตริยเ์บ่าได๋ 
พระราชวงัรา้งแห่งนีก้็กลายเป็นที่ซ่องสมุพวกเวียดกงในสมยัสงครามเวียดนาม จึงถูกกองทพัสหรฐัถล่มในปี คศ.1968 ท าใหพ้ระราชวงัเสียหา ยยบัเยิน 
ปัจจบุนัรฐับาลเวียดนามก าลงัพฒันาปรบัปรุงใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเที่ย และขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก  

 

ดองบำไนทม์ำรเ์ก็ต เป็นตลาดใหญ่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้หอม รอบนอกจะเป็นสินคา้ของที่ระลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใชท้ั่วไป และถา้เขา้ไปถึงรมิน า้
จะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคกึคกัมาก  

ค่ำ... อิสระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั ย่านดองบาไนท์มารเ์กต็ 

พักท่ี Thanh Lich Asia Hotel หรือเทียบเท่า 
 



  
            เมืองเว้ - เมืองดำนัง - ร้ำนของฝำกเมืองดำนัง ผลิตภัณฑเ์ย่ือไผ่ หยกอัญมณี - หมู่บ้ำนแกะสลักหนิอ่อน  
            หมู่บ้ำนกั๊มทำน ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบรำณฮอยอัน สะพำนญ่ีปุ่ น บ้ำนเลขที1่01 น่ังสำมล้อชมเมือง  
                (ไม่รวมในรำคำทัวร ์390บ./ท่ำน สนใจแจ้งในวันจอง) - คล้องกุญแจสะพำน เลิฟ บริดจ ์- สะพำนมังกร 

3 
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่... เมืองดำนัง เมืองท่องเที่ยวสดุฮิตขวญัใจคนไทยที่มาแรงสดุๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดว้ยความเป็นเมืองท่าติดทะเลมีชายหาดทรายสีขาว
ทอดยาว รวมถึงเทือกเขานอ้ยใหญ่ สถานท่ีเที่ยวหลากหลายสไตล ์และสถานท่ีสดุฮิปแนะน าที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเช็คอินเที่ยวดานงัคือ บานาฮิลส ์ 

เที่ยง... บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารเวียดนาม 

 
น าท่านเดินทางสู่ ร้ำนของฝำกเมืองดำนัง ให้ท่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชม ผลิตภัณฑ์เย่ือไม้ไผ่คุณภำพและหยกอัญมณี เป็นสินคา้ที่มี
เอกลกัษณแ์ละวิจิตศิลป์ที่ประณีตสวยงามที่ไดร้บัความนิยมจากต่างประเทศ 
 

 

เยี่ยมชม... หมู่บ้ำนแกะสลักหนิอ่อน เป็นหมู่บา้นท่ีมีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซึ่งหินที่ใชแ้กะสลกั น ามาจากเขาที่อยู่ในบรเิวณ
ไกลเ้คียงหมู่บา้น ปัจจุบนัเหลือนอ้ยและตอ้งน ามาจากแหล่งอื่นๆ เพราะช่างแกะสลักที่มีควาามช านาญนัน้ตอ้งช่างจากหมู่บา้นนีเ้ท่านัน้ซึ่งมีชื่อเสียง
โด่งดงัไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน  

 

 

เดินทางสู่...หมู่บ้ำนกั๊มทำน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอย
อันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่
เป็นที่พกัอาศยัของเหล่าทหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม!! 

ล่องเรือกระด้ง  ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับรอ้งเพลงพืน้เมือง
สนกุสนาน 

 

 

 

 

 
เมืองมรดกโลกฮอยอัน 

อนุรกัษ์ใหเ้ป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไวเ้ป็นอย่างดีและไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก น าท่านชมบ้ำนโบรำณเลขที่
101 เป็นบ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน 
หลงัคาทรงกระดองปศูิลปะผสมผสานกนัอย่างลงตวัถึง 3 ชาติคือ 

จีน ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม ถ่ายภาพที่ สะพำนญ่ีปุ่ นสะพานเก่าแก่
กว่า 400 ปี  และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองมรดกโลกฮอยอนั   
น่ังสำมล้อชมเมืองไม่รวมในราคาทวัร ์390บ./ท่าน สนใจแจง้ในวนัจอง  
 



หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการ   
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน 

 

หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการ   
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 4 
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
นำท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

10.10 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VietJet เทีย่วบนิ VZ 965 

11.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวัสดภิาพพร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้ง 

กบัสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นหลกั 

 

น าท่าน คล้องกุญแจสะพำน เลิฟ บริดจ ์
 และเดินทางสู่ สะพำนมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่
เมืองดานงั เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีที่เมืองดานงั
ไดร้บัอิสรภาพ ความยาว 666 เมตร ตัง้แต่เวลา 21.00 
น. ของคืนวันเสาร-์อาทิตยห์รือช่วงเทศกาลต่างๆ ที่
สะพานมังกรแห่งนีจ้ะมีการปิดถนน และเปล่ียนเป็น
การแสดงมงักรพ่นไฟสดุอลังการและจะมีการประดบั
ไฟ LED หลากสีสนัอย่างสวยงามตระการตา 

 

 

ค ่ำ... บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรเวียดนำม 
กุง้มงักร ย าทะเล ปลาทบัทิมนึ่งซีอิว๊ ไข่พะโลด้านงั ทอดมนัปลาราดซอส 

พักที ่Yes Hotel Da Nang หรือเทยีบเท่ำ 
 



อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่ำน/ห้อง 
(รำคำต่อท่ำน) 

เด็ก 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(รำคำต่อท่ำน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(รำคำต่อท่ำน) 

26 – 29 มกรำคม 66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 
13 – 16 กุมพำพันธ ์66 

วันวำเลนไทน ์
11,977.- 11,477.- 3,977.- 

25 – 28 กุมพำพันธ ์66 13,977.- 13,477.- 3,977.- 
07 – 10 มีนำคม 66 14,977.- 14,477.- 3,977.- 
23 – 26 มีนำคม 66 14,977.- 14,477.- 3,977.- 
07 – 10 เมษำยน 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 
09 – 12 เมษำยน 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 
13 – 16 เมษำยน 66 

วันสงกรำนต ์
18,977.- 18,477.- 3,977.- 

18 – 21 เมษำยน 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 
29 เมษำยน – 02 พฤษภำคม 66 

วันแรงงำน 
15,977.- 15,477.- 3,977.- 

02 – 05 พฤษภำคม 66 
วันฉัตรมงคล 

15,977.- 15,477.- 3,977.- 

04 – 07 พฤษภำคม 66 
วันฉัตรมงคล 

15,977.- 15,477.- 3,977.- 

25 – 28 พฤษภำคม 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 
02 – 05 มิถุนำยน 66 

วันวิสำขบชูำ 
15,977.- 15,477.- 3,977.- 

08 – 11 มิถุนำยน 66 
วันอัฎฐมีบชูำ 

14,977.- 14,477.- 3,977.- 

22 – 25 มิถุนำยน 66 14,977.- 14,477.- 3,977.- 
05 – 08  กรกฎำคม 66 14,977.- 14,477.- 3,977.- 
27 – 30  กรกฎำคม 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 
28 – 31  กรกฎำคม 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 

29  กรกฎำคม – 01 สิงหำคม 66 
วันอำสำฬบูชำ 

15,977.- 15,477.- 3,977.- 

30  กรกฎำคม – 02 สิงหำคม 66 
วันเข้ำพรรษำ 

15,977.- 15,477.- 3,977.- 

03 – 06  สิงหำคม 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 
12 – 15  สิงหำคม 66 

วันแม่แห่งชำต ิ
15,977.- 15,477.- 3,977.- 



  

31  สิงหำคม – 03 กันยำยน 66 
วันสำรทจีน 

14,977.- 14,477.- 3,977.- 

28 กันยำยน – 01 ตุลำคม 66 14,977.- 14,477.- 3,977.- 
02 – 05  ตุลำคม 66 15,977.- 15,477.- 3,977.- 
12 – 15  ตุลำคม 66 16,977.- 16,477.- 3,977.- 
20 – 23  ตุลำคม 66 16,977.- 16,477.- 3,977.- 
26 – 29  ตุลำคม 66 16,977.- 16,477.- 3,977.- 

** กรณีหอ้งพกั 3 ท่านไม่มี ลกูคา้ตอ้งช าระค่าพกัเดีย่วเพิ่ม ** 



 

 

 

 

 

 

  



 



  



 

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