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วัน

ที่ 

โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น 

1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง – วัดหลินอึ๋ง -  

SON TRA MARINA CAFE - บานาฮิลล์                                                                                                                       

   Mercure Danang 

French Village Bana 

Hills  

2 เว้ - วัดเทียนมู่ พระเจดีย์เทียนมู่ - An Dinh Palace -  

หมู่บ้านธูป Incense Village – ถนนคนเดินเว้ Night 

Walking Street 

   Thanh Lich หรือ

เทียบเท่า  

3 พระราชวังเว้ (ด้านนอก) – นั่งสามล้อชมพระราชวัง – 

ร้านของฝากจากเย่ือไผ่ – ถ ้าหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน 

- เมืองโบราณฮอยอัน 

  - Merry Danang  

หรือเทียบเท่า  

4 สะพานมังกร – ตลาดฮาน -  สนามบินดานัง  - 

สนามบินดอนเมือง                  

  -  

** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมกีารสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 
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04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์

เอเชีย Thai Air Asia (FD) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

07.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม เที่ยวบิน FD634  

(น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสูงสุดไมเ่กิน 20 กโิลกรมั และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 

1 ใบ ไม่เกิน 7 กโิลกรัม) 

09:05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับ 

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง 

ดังนั้นผู้โดยสารจ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

จากนั้นน าท่านเดินทางไป วัดหลินอ๋ึง ดานัง (Linh Ung pagoda) วัดหลินอ๋ึงแห่งนี้ ถือก าเนิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 

2004 เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองดานังในการสร้างวัดโดยมุ่งหวังที่จะให้คุ้มครองเมืองจากภัยพิบัติที่

เกิดขึ้นบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดแห่งนี้ และอยู่ด้านทิศเหนือของดานัง ที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 

6 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2010  เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจประจ าเมืองดานัง และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของ

 สนามบินดอนเมือง • สนามบินดานัง • วัดหลนิอ๋ึง • SON TRA MARINA CAFE • บานาฮิลล์    (-/

L/D)                                                                                                                   

    

DAY1 

1 

 

DAD 

09.05 07.15 FD634 

DMK 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

DMK 

 
14.20 12.40 FD637 

DAD 

เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง 

เดินทางโดยสายการบิน 
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นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้นับถือพระโพธิสัตว์กวนอิม เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของ

ประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซึ่งสร้างเจ้าแม่กวนอิมให้ยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลดานัง ขนาด 

สูงถึง 67 เมตร มีฐานกว้าง 35 เมตร ออกแบบให้ยืนบนฐานดอกบัว นับเป็นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่

อันดับ 4 ของโลก สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอ่าวดานัง และยังเป็นจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นภาพวิว

บรรยากาศเมืองดานังได้อีกด้วย จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่คาเฟล่ับที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟร่ิมทะเล

สุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล์Santorini Vibes มาก ๆสวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  
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จากนั้นท าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ( Ba Na Hill ) สถานที่ท่องเที่ยวและ

พักผ่อน สไตล์หมู่บ้านฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนเขาที่ระดับความสูง 1,487 เมตร ท า

ให้มีสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี น าท่านนั่ง กระเช้าขึ้นไปสู่เมืองบน

ยอดเขาบานาฮิลล์  ซึ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกว่าเป็น กระเช้าไฟฟ้าที่มี

ระยะทางยาวที่สุดในโลก (5,042 เมตร) และสูงที่สุดในโลก (1,368 เมตร) 

ระหว่างทางข้ึนท่านได้จะได้ดื่มด ่ากับความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบ

ของเทือกเขา เมื่อนั่งกระเช้าขึ้นไปถึงยอดเขา ปราสาทย้อนยุคสไตล์ฝรั่งเศส

สวยงามเหมือนอยู่ในเทพนิยาย มีมุมถ่ายรูปมากมาย  จุดที่เป็นไฮไลท์ คือ 

สะพานมือยักษ์ลอยฟา้ Golden Bridge ที่สามารถมองเห็นวิวจากมุมสูง และสัมผัสหมอกอย่างใกล้ชิด และยังมี

เครื่องเล่นให้ได้สนุกสุดเหว่ียงที่ Fantasy Park มี (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก) ***ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง ที่

เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์จะมีเครื่องเล่นในหลายรูปแบบท้าทายมากมาย ความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับ

บ้านผีสิง และอ่ืนๆ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีก

มากมาย หรือ ช้อปป้ิงซ้ือของที่ระลึก 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ  

ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น เดินทางสู่ เว้ (Hue) เป็นเมืองหลักของจังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม และเคยเป็นเมืองหลวงเก่าใน

สมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง จ านวนประชากรอยู่ที่

ประมาณ 340,000 คน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

 

เดินทางสู่ น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) วัดเทียนมู่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาตามลัทธิเชน ที่ได้รับ

อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศจีน วัดเทียนมู่เป็นพุทธสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดย

ตั้งอยู่ที่ริมแม่น ้าเฮือง (แม่น ้าหอม) ที่เป็นแม่น ้าหลักที่ไหลผ่านเมืองเว้ สัญลักษณ์ที่ส าคัญของวัดแห่งนี้ ที่ผู้คนต้อง

ไปชมและสักการะคือ เจดีย์เทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) เจดีย์เทียนมู่ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1601 ในยุคของราชวงค์

เหงียนฮวาง (Nguyen Hoang) ผู้เป็นเจ้าครองเมืองทวนหัว (Thuan Hóa) ในสมัยนั้น  โดยเจดีย์แห่งนี้จะมี

ลักษณ์เป็นเจดีย์ 8  เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือความเป็นสิริมงคล และความเป็นสุขของ

ประชาชนในเมืองนี้ 

 เว้ • วัดเทียนมู่ พระเจดีย์เทียนมู่ •  An Dinh Palace •   หมู่บ้านธูป Incense Village • ถนนคนเดินเว้ 

(Night Walking Street)                                                                                               
 (B/L/D)    

DAY2 

22 
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น าท่านเดินทางสู่ อ้ันบ่ิงเพลส An Dinh Palace (Cung An Dinh) วังตน้ทศวรรษ 1900 ซึ่งเป็นที่พ านกัของ

กษัตริย์เวียดนามองค์สุดทา้ย จัดแสดงห้องเก่าแก่ทีบู่รณะใหม่และวิจิตรศิลป์ จากนั้นน าท่านสู่ 

หมู่บ้านธูป(Incense Village) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการท าธูปของเมืองเว้เลยก็ว่าได้ ซึ่งมีหลายหลายสีสนัสวยงาม

ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการท าอย่างใกล้ชิด  

จากนั้นน าท่านสู่ถนนคนเดินเว้ (Night Walking Street) สัมผัสประสบการณ์ชีวิตยามค ่าคืนที่แท้จริงของเมืองเว้ 

ซ้ือสินค้าท้องถิ่นต่างๆ และลิ้มลองอาหารริมทาง ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม อาหาร วิถีชีวิตในท้องถิ่นในมุมต่าง 

ๆ ของเมืองเว้  

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตราคาร  

ที่พัก Thanh Lich หรือเทียบเท่า 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน (ด้านนอก) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัย

ยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็น

มรดกตกทอดอันย่ิงใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างข้ึนตามแบบแผนความเช่ือของจีน 

น าท่านเดินทางสู่ นั่งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) 30นาที ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวังเว้เป็นพระราชวังที่สร้าง

ขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลอง

ส าคัญๆ ตกแต่งอย่าง น าท่านแวะช้อปป้ิงของฝากจากเย่ือไผ่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร  

 พระราชวังเว้ (ด้านนอก) • นั่งสามล้อชมพระราชวัง • ร้านของฝากจากเยื่อไผ่ •  ถ ้าหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน 

• เมืองโบราณฮอยอัน           (B/-/-) 

   

DAY 3 
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น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountains) เรียกอีกอย่างว่า “Ngu Hanh Son (งูฮันห์เซิน)” ในภาษา

เวียดนาม ภูเขาหินอ่อนตั้งอยู่ใกล้กับหาดนอนเนือกที่มีทราย คนในท้องถิ่นจ านวนมากเรียกกันว่าภูเขาหินอ่อนว่าเป็น

ภูเขานอนเนือก (Non Nuoc Mountains) ภูเขาหินอ่อนประกอบด้วยภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ 5 ลูก เรื่องราวในสมัย

โบราณเล่าว่ามังกรยักษ์บินไปวางไข่ที่นั่น จากนั้นไข่ก็โตขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งมันฟกัเป็นนางฟา้ที่สวยงาม เปลือกไข่

ก็แยกออกเป็นห้าช้ินและกลายเป็นภูเขาหินปูนห้าลูก ภูเขาได้รับการตั้งชื่อโดยกษัตริย์มินห์หม่างตามธาตุทั้ง 5 ที่

ประกอบกันเป็นจักรวาล: Kim Son (ภูเขาแห่งโลหะ), Moc Son (ภูเขาแห่งไม้), Thuy Son (ภูเขาแห่งน ้า), Hoa 

Son (ภูเขาแห่งไฟ) และ Tho Son (ภูเขาแห่งดิน) ภูเขาแต่ละลูกมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามรูปร่าง 

ต าแหน่ง วัสดุหิน ถ ้า และเจดีย์ 
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น าท่านสู่เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับ

กิ จ ก ร ร ม ! !  นั่ ง เ รื อ ก ร ะ ด้ ง Cam Thanh Water 

Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่

ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพ

ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพ้ืนเมือง ผู้ชายกับ

ผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็น

จังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นน าท่านเดินทางไปยังเมืองโบราณฮอยอัน ) เมืองโบราณฮอยอันเป็นตัวอย่างที่

ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารและแผนผังถนนสะท้อนถึงอิทธิพลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผสมผสาน

กันเพ่ือสร้างแหล่งมรดกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้เมืองโบราณฮอยอันตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนามตอนกลางของ

เวียดนาม บนฝ่ังเหนือใกล้ปากแม่น ้าทูบอน เป็นเมืองท่าการค้าขนาดเล็กที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดีในช่วง

ศตวรรษที่ 15 ถึง 19 ซึ่งมีการค้าขายกันอย่างแพร่หลายทั้งกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย

ตะวันออกและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก เมืองนี้สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมพ้ืนเมืองและต่างประเทศ 

(โดยเฉพาะอย่างย่ิงจีนและญี่ปุ่น 
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ที่มีอิทธิพลต่อยุโรปในภายหลัง) ที่รวมกันเพ่ือสร้างการอยู่รอดที่ไม่เหมือนใครนี้ ตัวเมืองประกอบด้วยอาคารโครงไม้ 

1,107 แห่งที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยมีก าแพงอิฐหรือผนังไม้ ซึ่งรวมถึงอนุสาวรีย์ทางสถาปัตยกรรม 

โครงสร้างพ้ืนถิ่นเชิงพาณิชย์และในประเทศ โดยเฉพาะตลาดเปิดและท่าเรือข้ามฟาก และส่ิงปลูกสร้างทางศาสนา 

เช่น เจดีย์และบ้านลัทธิครอบครัว . บ้านปูกระเบ้ืองและส่วนประกอบไม้แกะสลักด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม จัดวาง

เรียงชิดกันเป็นแถวแน่นไม่ขาดสายตามถนนคนเดินแคบๆ นอกจากนี้ยังมีสะพานไม้ญี่ปุ่นชั้นดีที่มีเจดีย์อยู่ด้วย ซึ่งมี

อายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แผนผังถนนเดิมซึ่งพัฒนาขึ้น เมื่อเมืองกลายเป็นท่าเรือยังคงอยู่ ประกอบด้วยตารางถนน

ที่มีแกนหนึ่งขนานกับแม่น ้า และอีกแกนหนึ่งของถนนและตรอกซอกซอยตั้งเป็นมุมฉากกับแม่น ้า 

ค ่า   เมนูพิเศษ บุฟเฟต่์ป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่น 

 ที่พัก Merry Danang หรือเทียบเท่า 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ สะพานมังกร (Dragon Bridge) คือ สะพานข้าม

แม่น ้าฮัน (Han River) ที่เมืองดานัง ที่สุดของแลนด์มาร์กที่

นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาดเมื่อแวะไปเยือนเมืองดานัง จากน า

ท่านแวะถ่ายรูป Dragon Carp Statue ส าหรับชาวเอเชีย 

ปลาคาร์ฟเป็นมาสคอตที่ส าคัญมาก สัตว์ชนิดนี้เป็นตัวแทน

ของพลัง ความโชคดี และอ านาจ นอกจากนี้ มังกรยังมีตรา

สัญลักษณ์ที่รวมถึงความสามารถในการทะยานไปในอากาศ

และจมดิ่งลงไปใต้เกลยีวคลื่นทั้งในฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวันตก น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) แหล่ง

รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ ชาวไทย สินค้ากี่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรมเช่น ภาพผ้าปัก

มืออันวิจิตร , โคมไฟ , ผ้าปัก , กระเป๋าปัก , ตะเกียบไม้แกะสลักชุดอ าาวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และ

นอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

12:40 ออกเดินทางจากสนามบินดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD637 

14:20 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้มื  

 

  สะพานมังกร • ตลาดฮาน •  สนามบินดานงั  • สนามบินดอนเมือง                     

(B/-/-)    DAY 

4 
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อตัตราคา่บรกิาร 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 
ที่นั่ง 

16 – 19 มนีาคม 2566 16,900 4,000 25 

23 - 26 มีนาคม 2566 15,900 4,000 25 

06 – 09 เมษายน 2566 16,900 4,000 25 

12 – 15 เมษายน 2566 21,900 4,000 25 

15 – 18 เมษายน 2566 17,900 4,000 25 

04 – 07 พฤษภาคม 2566 16,900 4,000 25 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 14,900 4,000 25 

18 – 21 พฤษภาคม 2566 15,900 4,000 25 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 15,900 4,000 25 

01 – 04 มิถุนายน 2566 13,900 4,000 25 

08 – 11 มิถุนายน 2566 13,900 4,000 25 

15 – 18 มิถุนายน 2566 15,900 4,000 25 

22 – 25 มิถุนายน 2566 14,900 4,000 25 

13 – 16 กรกฎาคม 2566 15,900 4,000 25 

27 – 30 กรกฎาคม2566 16,900 4,000 25 

28 - 31  กรกฎาคม2566 16,900 4,000 25 

29 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2566 16,900 4,000 25 

11 – 14 สิงหาคม 2566 16,900 4,000 25 

24 – 27 สิงหาคม 2566 15,900 4,000 25 

เป็นราคาโปรโมชั่นไมม่รีาคาเด็ก 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มัคคเุทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท 
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วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 
ที่นั่ง 

7 – 10 กันยายน 2566 15,900 4,000 25 

21 – 24 กันยายน 2566 15,900 4,000 25 

12 – 15 ตุลาคม 2566 15,900 4,000 25 

19 – 22 ตุลาคม 2566 15,900 4,000 25 

20 – 23 ตุลาคม 2566 17,900 4,000 25 

เป็นราคาโปรโมชั่นไมม่รีาคาเด็ก 

อัตราค่าบริการส าหรับเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มัคคเุทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทวัร์ ท่านละ 1,000 บาท 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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