
 

 

 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮลิล์-หมู่บ้านฝร่ังเศส-สวนสนุก 
 พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮลิล์ 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ960 

(10.50-12.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผ่านตัวเมือง

ดานัง(Danang) เมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลาง  และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความ
หลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวตัิศาสตร์ หาดทรายขาวท่ีขึน้ช่ือ วิวท่ีสวยงามของภูเขาหิน
ออ่น รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ท่ีท าให้นกัทอ่งเท่ียวทัว่โลกเดนิทางมาเยือน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านนัง่กระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์(BanaHills) ต่ืนเต้นต่ืนตากับกระเช้าไฟฟ้า ท่ียาวท่ีสุดแบบไม่หยดุ
แวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะได้สมัผสัปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศ
เย็นๆ บ้างครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสมัผสักบักระเช้าท่ีเรานัง่อยู่ จากนัน้ให้ทา่นได้สมัผสัหมู่บ้านฝร่ังเศส



 

 

(French Village) ท่ีการก่อสร้างได้รับแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บ้านของฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 19 บานา
ฮิลล์แตเ่ดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส  ก่อนท่ีจะ
ถูกทิง้ร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ น าท่านพบกับวิลล่าสวยงาม
แบบฝร่ังเศส สวนดอกไม้ วดั ร้านอาหาร คาเฟ่ สวนสนกุในร่มขนาดใหญ่ท่ีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนดิสนีย์
แลนด์ของเวียดนามมีเคร่ืองเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค(Fantasy Park) (รวมค่า
เคร่ืองเล่นในสวนสนุก ยกเว้นยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นข้ีผ้ึงที่ไม่รวมในรายการ)  ให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกับเคร่ืองเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบ
เดก็ๆ จนถึงตื่นเต้นแบบผู้ใหญ่ ไมว่า่จะเป็น รถบัม้ TOWER DROP ม้าหมนุ ปลาหมกึยกัษ์ ยิงปืน เคร่ือง
เลน่ 3D 4D 5D เป็นต้น หรือทา่นเดนิเลน่ถ่ายรูปได้ทกุมมุสวยๆ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ) 
พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 

กรณีลูกค้าเดนิทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮลิล์ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  
***หมายเหตุ ส าหรับห้องพักบนบานาฮลิล์ห้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชัน้ 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิ่ม 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮลิล์ 1คืน เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน 

 



 

 

 2 บานาฮลิล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์-เจ้าแม่กวนอมิ-สะพานมังกร 
 คาร์ฟดราก้อน-สะพานแพ่งความรัก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไมไ่ด้กบัจดุถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตท่ีสดุในตอนนี ้ด้านหน้า
ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูท่ีมองเห็นจดุตา่งๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเช้ามีหมอกบางๆก็ เป็น
ภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีทัง้
ดอกไม้ ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดช่ืนสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine 

Cellar ท่ีมีอโุมงค์ใต้ดนิไว้บม่ไวน์ ให้เก็บภาพอยา่งสวยงาม น าทา่นลงกระเช้าเดนิทางตอ่สูต่วัเมืองดานงั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น าท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยู่แหลมเซินจร่า 
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของธาตทุัง้ห้าและจิตใจของผู้คน ภายในวิหารใหญ่
ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเช่ือ นอกจากนีย้ังมีรูปปัน้เจ้าแม่
กวนอิม ซึง่มีความสงูถึง 67 เมตรสงูท่ีสดุในเวียดนาม ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวั กว้าง 35 เมตร ยืนหนัหลงัให้
ภูเขาและหนัหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหิน
อ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ี
ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยงัเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดท่ี
สามารถมองวิว เมืองดานงัได้สวยงามมาก น าท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณ์แห่ง
ใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานงัได้รับอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่ท่ีมาเมืองดานงั ต้องแวะชมความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กบัสะพาน
มงักรทองเป็นสตัว์ในต านานท่ีพ่นน า้จากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองของดานงั ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนีมี้ความหมายให้ชาวเวียดนาม หมัน่ศกึษาหาความรู้มา
ประดบัตน เพ่ือท่ีเม่ือเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน

แห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักท่ีจะมาซือ้กุญแจคล้องใส่สะพาน 



 

 

ริมแม่น า้หาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น า้เจ้าพระยา ประดบัตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจาก
สะพานแหง่นีท้างด้านหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 

พักที่ Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
 

 3 ดานัง-หมู่บ้านก๊ัมทาน น่ังเรือกระด้ง-หมู่บ้านหนิอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญ่ีปุ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านก๊ัมทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง 
หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของ
เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกัน
เป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนัน้เดินทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้าน

แกะสลักหนิอ่อน ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินออ่น หินหยก 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมได้รับการขึน้

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ท่ีบ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ า้แบบทัง้ในด้านศิลปะและการแกะสลกั ชม
ย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมยัโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระท่ีวัดกวางตุ้ง ท่ีชาวจีน(กวางตุ้ง) 
ฟกุเกว๋ียนท่ีนบัถือกวนอ ูให้ความเคารพนบัถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเร่ืองราวของสาม
ก๊กล้อมรอบสถานท่ีแห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพาน
ญ่ีปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั ซึ่งเช่ือว่าถกูสร้างเพ่ือเช่ือมคนในชุมชน
หลากหลายเชือ้ชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเม่ือศตวรรษท่ี17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทบัใจ 
ต่อด้วยการช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ เมืองฮอยอนั เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผ้าพนัคอ ตะเกียบไม้แกะสลกั ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาติ
เวียดนาม) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟูด อิ่มอร่อย และกุ้งมังกร) 
พักที่ Luxtery Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
 
 
 



 

 

 4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาว
ไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมือ
อนัวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลกั ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวียดนาม) ฯลฯ ไว้
เป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบ้าน น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั เพ่ือเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เที่ยง รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหม่ี) ขนมปังเวียดนามทีไ่ดร้ับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียก
อีกช่ือว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

13.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ961 (13.15-14.55) ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

14.55 น. เดนิทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
พฤหสับดี-อาทิตย์ 09-12 มิถนุายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 11-14 มิถนุายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 18-21 มิถนุายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย์ 30 มิถนุายน-03 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
อาทิตย์-พธุ 10-13 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 16-19 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย์ 21-24 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
ศกุร์-จนัทร์ 29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 06-09 สิงหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 27-30 สิงหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 



 

 

เสาร์-องัคาร 10-13 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 17-20 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย์ 22-25 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย์ 29 กนัยายน-02 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 01-04 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 08-11 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร 22-25 ตลุาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ เก็บคา่ทวัร์สว่น

ท่ีเหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

7. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสาย 
อัตราไม่รวม 
1. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (1,000 บาท) ตลอดการเดนิทาง 
สว่นของหวัหน้าทวัร์ไทย แล้วแตค่วามพึง่พอใจในการบริการ 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


