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ก ำหนดกำรเดินทำง & อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำทวัร/์ท่ำน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน 

รำคำ 

หอ้งพกัเดีย่ว 

12-15 มีนำคม 2566 15,555 4,000 

19-22 มีนำคม 2566 15,555 4,000 

 

อตัราค่าบริการส าหรับ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 6,500 บาท 

 

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 1,500 บำท/ทริป/ลูกคำ้ 1 ท่ำน 

ช ำระท่ีสนำมบิน ณ วนัเดินทำง  
เด็กและผูใ้หญ่จ่ำยเท่ำกนั (ยกเวน้เฉพำะเด็กทำรก) 

 

 

วนัแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - สนำมบินดำนงั เวียดนำม - เว ้- รำ้นไข่มุก - เจดียเ์ทียนมู่ – ตลำดดงบำ 

          ล่องเรือมงักรล่องแมน่ ้ำหอม  (-/กลำงวนั/เย็น) 

 

08.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ  ผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) พบเจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำทวัร์จำกทำงบริษัทคอยต้อนรับและอ ำนวยควำม

สะดวกแก่ท่ำนในด้ำนตัว๋เคร่ืองบินและสัมภำระในกำรเดินทำง 

10.50 น. น ำทุกท่ำนลัดฟ้ำสู่ เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม โดย เที่ยวบินที่ VZ 960 

12.30 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดำนงั  ประเทศเวียดนำม เมืองดำนังเป็นเมืองแห่งหำดทรำยขำวและ

ภูเขำหินอ่อน เป็นเมืองท่ำที่ส ำคัญเป็นอนัดับ 4 ของประเทศเวียดนำม ตั้งอยู่ระหว่ำงกรุงฮำนอยกับนครโฮจิมินท ์(เวลำ

ท้องถิ่นของไทยเท่ำกับเวียดนำม) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองเว ้(Hue) เมืองที่มี

ควำมเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบรำณสถำนอนังดงำมและทรงคุณค่ำวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เมืองเว้จึงได้รับกำร

ยืนยันจำกองค์กำรยูเนสโกประกำศขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2536 ให้เป็นมรดกโลก 

WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนำม 

• น ำท่ำนชม รำ้นไข่มุก ให้ท่ำนเลือกชมและซื้อของฝำกเป็นที่ระลึก 

กลำงวนั   บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภตัตำคำร  ( 1 ) 



                 
 

 

• น ำท่ำน ชมเจดียเ์ทียนมู่ (Thien Mu) เจดีย์เทยีนมู่ สร้ำงขึ้นใน พ.ศ. 1601 ในยุคของรำชวงค์เหงียนฮวำง (Nguyen 

Hoang) ผู้เป็นเจ้ำครองเมืองทวนหัว ในสมัยนั้น  โดยเจดีย์แห่งนี้ จะมีลักษณ์เป็นเจดีย์ 8  เหล่ียม สูง 7 ชั้น เจดีย์แห่งนี้

ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อควำมเป็นสิริมงคล และควำมเป็นสุขของประชำชนในเมืองนี้    จำกนั้นอิสระช้อปป้ิงที่ ตลำด Dong Ba 

เป็นตลำดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ำ้หอม รอบนอกจะเป็นสินค้ำของที่ระลึกเป็นส่วนมำก ด้ำนในจะเป็นของใช้ทั่วไปและมี

โซลตลำดสด 

 

เย็น   บริกำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  ( 2 ) 

 

 • น ำท่ำน ลงเรือมงักรล่องแม่น ้ำหอม ผ่ำนสะพำนประวัติศำสตร์ พร้อมชมกำรแสดงและดนตรีพื้นเมืองของชำวเว้ 

 

พกัที่ Thanh Lich Royal Boutique Hotel หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว* มำตรฐำนเวียดนำม 

(โรงแรมที่ระบุในรำยกำรทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น ำเสนอเบื้องต้นเท่ำนั้น ซึ่งอำจมีกำรเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ำพัก  

จะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ำกนั) 

 



                 
 
วนัที่สอง เว ้- พระรำชวงัเว ้- นัง่รถสำมลอ้ซิโคล่ - รำ้นไมไ้ผ่ - รำ้นหินอ่อน - หมู่บำ้นกั๊มทำน – นัง่เรือกระดง้ - 

เมืองโบรำณฮอยอนั – สะพำนแห่งควำมรกั  (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 

 

 เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  ( 3 ) 

• จำกนั้นเย่ียมชม พระรำชวงัเว ้ พระรำชวงัหลวงของกษตัริยร์ำชวงศเ์หวียน (ดำ้นนอก) พระรำชวังแห่งนี้ สร้ำงขึ้น

ในปี พ.ศ.2348 ในสมัยยำลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหำกษัตริย์รำชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระรำชวังแห่งนี้

ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองเป็นมรดกตกทอดอันย่ิงใหญ่และงดงำม  ได้ถูกสร้ำงขึ้นตำมแบบแผนควำมเชื่อของจีน ลักษณะกำร

สร้ำงยึดเอำแบบอย่ำงมำจำกพระรำชวังกู้กง  หรือพระรำชวังต้องห้ำมของจีน ท ำให้พระรำชวังแห่งนี้  มีชื่อเรียกอีกว่ำ 

“พระรำชวังต้องห้ำม” 

 

• พิเศษ!!น ำท่ำนนัง่รถสำมลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนำม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขีส่ามลอ้ ท่านละ 40 บาท) 

กลำงวนั  บริกำรอำหำร ณ ภตัตำคำร (4) 

• จำกนั้นพำท่ำนแวะ รำ้นไมไ้ผ่ น ำท่ำนเลือกซื้อผลิตภัณฑจ์ำกเยื่อไม้ไผ่ของขึ้นชื่อประเทศเวียดนำม 

• น ำท่ำนชม หมู่บำ้นแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดำนังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเร่ือง

งำนฝีมือ กำรแกะสลักหินอ่อน หินหยก มีเวลำให้ท่ำนสำมำรถเลือกชม  หรือซื้องำนแกะสลักเหล่ำนี้ เพื่อเอำกลับไปเป็น

ของฝำก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้ำน 



                 
 

• น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บำ้นกั๊มทำน สนุกสนำนไปกับกิจกรรม!! นัง่เรือกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village 

หมู่บ้ำนเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้ำวริมแม่น ำ้ ในอดีตช่วงสงครำมที่นี่ เป็นที่พักอำศัยของเหล่ำทหำร 

อำชีพหลักของคนที่นี่คืออำชีพประมง ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงำม ชำวบ้ำนจะขับร้องเพลง

พื้นเมือง ผู้ชำยกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไปมำน ำที่พำยเรือมำเคำะกนัเป็นจังหวะดนตรีสดุสนุกสนำน 

(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท) 

 

• น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโบรำณฮอยอนั” (Hoi An Old Town or Hoi An Ancient Town) เมืองมรดกโลกที่ยังคง

เอกลักษณ์และรักษำวัฒนธรรมไว้อย่ำงดีเย่ียม เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่ำ กำรค้ำที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลำงของกำร แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่ำงตะวันตกกับตะวันออก  ท ำให้องค์กร

ยูเนสโกได้ประกำศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรม  



                 
 

 

• จำกนั้น น ำท่ำนชม สะพำนแห่งควำมรกัดำนงั เป็นสะพำนที่ประดับตกแต่งด้วยรูปหัวใจและท ำให้เหน็วิว 

สะพำนมังกร อย่ำงชัดเจนอกีหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพำนที่มีที่มีควำมยำว 666 เมตร ควำมกว้ำงเท่ำถนน 6 เลน 

ด้วยงบประมำณรำคำเกอืบ 1.5 ล้ำนล้ำนดอง เชื่อมต่อสองฟำกฝั่งของแม่น ำ้ฮัน เปิดให้บริกำรเมื่อ 29 มีนำคม 

พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกำสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภำพของเมืองดำนัง ซึ่งสะพำนมังกรแห่งนี้ เป็น 

LANDMARK แห่งใหม่ของเมืองดำนัง ซึ่งมีรปูป้ันที่มีหัวเป็นมังกรและหำงเป็นปลำพ่นน ำ้ 

 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น  ณ ภตัตำคำร ( 5 ) 

พกัที่ Magonolia 4* หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนเวียดนำม 

(โรงแรมที่ระบุในรำยกำรทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น ำเสนอเบื้องต้นเท่ำนั้น ซึ่งอำจมีกำรเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ำพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ำกนั) 

 

วนัที่สำม บำน่ำฮิลล ์– สะพำนสีทอง – สวนสนุกแฟนตำซีปำรค์ - สวน Le Jardin d’Amour 

     (เชำ้/กลำงวนั/เย็น) 

 
 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  ( 6 ) 

• น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เขำบำนำฮิลล ์ เป็นที่ตำกอำกำศที่ดีที่สุดในเวียดนำมกลำงได้ค้นพบในสมัยที่ฝร่ังเศสเข้ำมำ

ปกครองเวียดนำมได้มีกำรสร้ำงถนนอ้อมขึ้ นไปบนภูเขำสร้ำงที่พักโรงแรมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆเพื่อใช้เป็น

สถำนที่พักผ่อนในระหว่ำงกำรรบระหว่ำงที่นั่งกระเช้ำด้วยควำมเสียวพร้อมควำมสวยงำมเรำจะได้เห็นวิวธรรมชำติทั้ง

น ำ้ตก Toc Tienและล ำธำร Suoi no (ในฝัน) 



                 
 

• จำกนั้นน ำท่ำน นัง่กระเชำ้ข้ึนสู่บำนำฮิลล  ์กระเช้ำแห่งนี้ ได้รับกำรบันทึกสถิติโลก World Record ว่ำเป็นกระเช้ำ

ไฟฟ้ำที่ยำวที่สุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะ  โดยมีควำมยำวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้ำที่สูงที่สุดที่ 

1,294 เมตร  ท ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถสัมผัสกบัปุยเมฆหมอกพร้อมอำกำศบริสุทธิ์อนัสดช่ืน  อำกำศที่บำน่ำฮิวล์นั้น

หนำวเย็นเฉล่ียตลอดทั้งปีประมำณ 10-15 องศำ  บำนำฮิลล์ (Ba Na Hills)มีควำมสูงกว่ำ 1,487 เมตรจำก

ระดับน ำ้ทะเล 

 

• น ำท่ำนชม สะพำนสีทอง สถำนที่ท่องเที่ยวใหม่ล่ำสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่ำงสวยงำม บนเขำบำนำฮิลล์ จุดที่

สร้ำงควำมตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่ำงอลังกำรที่ซึ่งเตม็ไปด้วยเสน่ห์แห่งต ำนำนและจินตนำกำรของกำรผจญภัย

ที่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ หุ่นข้ีผ้ึงทีไ่ม่รวมใหใ้นรายการ) ที่เป็นส่วน

หนึ่งของบำนำฮิลล์ท่ำนจะได้พบกบัเคร่ืองเล่นในหลำยรูปแบบเช่นท้ำทำยควำมมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกบับ้ำนผี

สิงและอื่นๆเกมส์สนุกๆเคร่ืองเล่นเบำๆรถไฟเหำะวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสำทอีกมำกมำยหรือช้อปป้ิงซื้ อ

ของที่ระลึกภำยในสวนสนุกอย่ำงจุใจและอีกมำกมำยที่รอท่ำนพิสูจน์ควำมมันส์กันอย่ำงเตม็ที่ให้ท่ำนได้สนุกสนำนต่อ

กบัเคร่ืองเล่นนำนำชนิดอย่ำงจุใจ 

 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟ่ตน์ำนำชำติ ณ ภตัตำคำร บนบำนำฮิลล ์( 7 ) 

• อิสระเดินถ่ำยรูปเล่นตำมอัธยำศัย ชมเมืองฝร่ังเศส เป็นตึกออกแบบมำได้บรรยำกำศยุโรปแท้ๆแต่มำเจอได้ใกล้ๆ 

เพียงแค่เวียดนำม ลัดเลำะไปตำมตรอกซอกซอย มีมุมถ่ำยรูปเช็คอินสวยๆ  หลำยมุม Le Jardin d’ Amour เป็นสวน

แห่งควำมรกั สวนสวยสไตลฝ์รัง่เศส ที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ำยรูปสวยๆ เตม็ไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay 

Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เรำเดินไปเที่ยวด้ำนในจะเป็นคล้ำยๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป็นทำงยำวเดินทะลุชมไปเร่ือยๆ 

กจ็ะออกมำที่สวน นอกจำกนี้  เดินไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขำวสูงถึง 27 เมตรอีกด้วย  เชิญท่ำนสนุกสนำน

เพลิดเพลินบนบำน่ำฮิลล์อย่ำงเตม็ที่ 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำบำน่ำฮิลล์ เดินทำงสู่ เมืองดำนัง โดยรถโค้ชปรับอำกำศ 

 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร พิเศษ!!! เมนูหมอ้ไฟ SEAFOOD ( 8 ) 

พกัที่ Magonolia 4* หรือเทียบเท่ำมำตรฐำนเวียดนำม 

(โรงแรมที่ระบุในรำยกำรทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น ำเสนอเบื้ องต้นเท่ำนั้น ซึ่ งอำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้ำพักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ำกนั) 

 

 

 



                 
 
 

 

วนัที่สี ่  วดัลินหอ้ึ์ง – ตลำดฮำน – สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ  (เชำ้/-/-) 

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  ( 9 ) 

• จำกนั้นน ำท่ำนสกักำระ วดัลินหอ๋ึ์ง (LINH UNG PAGODA)เป็นวัดที่ใหญ่ที่สดุของเมืองดำนัง  ภำยในวิหำรใหญ่ของ

วัดเป็นสถำนที่บูชำเจ้ำแม่กวนอมิและเทพองค์ต่ำงๆตำมควำมเชื่อของชำวบ้ำนแถบนี้นอกจำกนี้ ยังมีรูปป้ันปูนขำวเจ้ำแม่

กวนอิมซึ่งมีควำมสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐำนดอกบัวกว้ำง  35 เมตร  ยืนหันหลังให้ภูเขำและหันหน้ำออกทะเลคอย

ปกป้องคุ้มครองชำวประมงที่ออกไปหำปลำ นอกชำยฝั่งวัดแห่งนี้   นอกจำกเป็นสถำนที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ชำวบ้ำนมำกรำบไหว้

บูชำและขอพรแล้ว  ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงำมชองเมืองดำนังอกีด้วย  

• น ำท่ำนเดินเที่ยวและช้อปป้ิงใน ตลำดฮำน ซึ่งกม็ีสินค้ำหลำกหลำยชนิด เช่นผ้ำ เหล้ำ บุหร่ี และของกินต่ำง ๆ เป็น

ตลำดสดและขำยสนิค้ำพื้นเมืองของเมืองดำนัง 

ได้เวลำสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดำนัง 

13.15 น. ออกเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ โดยสำยกำรบินไทยเวียตเจ็ท (VZ) เที่ยวบินที่ VZ 961 

14.55 น. เดินทำงถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้ืม 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

 



                 
 

 

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