
 

 

 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮิลล-์หมูบ้่านฝร่ังเศส-สวนสนุก 

 (พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล)์ 



 

 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินบางกอกแอร์เวย ์(PG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวก หลงัจาก Check In และโหลดสมัภาระแลว้ ใหท้่านอิสระใชบ้รกิารเลาจข์องบางกอกแอรเ์วย ์

10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG947 

(10.55-12.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง บริการอาหารแบบ Snack Box (หรือ

จนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง) 



 

 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัวเมือง

ดานัง(Danang) เมืองท่าสาํคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความ

หลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวัติศาสตร ์หาดทรายขาวท่ีขึน้ชื่อ วิวท่ีสวยงามของภูเขาหิน

อ่อน รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวทั่วโลกเดินทางมาเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นาํท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ที่ยาวท่ีสุดแบบไม่หยุด

แวะพักมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศ

เย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยตํ่า ลงมาสมัผสักบักระเชา้ท่ีเรานั่งอยู ่จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัหมู่บ้านฝร่ังเศส

(French Village) ท่ีการก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 19 บานา

ฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะ

ถูกทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ นาํท่านพบกับวิลล่าสวยงาม

แบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ 



 

 

สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรียกไดว่้าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวนสนุก

บานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่าเครือ่งเล่นในสวนสนกุ ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจดั

แสดงหุ่นขีผ้ึง้ที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา 

ท่านจะได้สนุกกับเคร่ืองเล่นต่างๆ มีตั้งแต่แบบเด็กๆ จนถึงต่ืนเต้นแบบผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบั้ม 

TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมกึยกัษ ์ยิงปืน เครื่องเลน่ 3D 4D 5D เป็นตน้ หรือท่านเดินเลน่ถ่ายรูปได ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 

พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 



 

 

https://www.mercure-danang-banahills-french-village.com/ 

 

กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลลไ์ม่มีห้องพักสาํหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  

***หมายเหตุ สาํหรับห้องพักบนบานาฮิลลห้์องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 

-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพ่ิม 300 บาทต่อท่าน 

-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล ์1คืน เพ่ิม 2,000 บาทต่อท่าน 

 

 2 บานาฮิลล-์สะพานมอื-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์ก็บไวน-์ฮอยอัน-เมืองเก่า 

 (พักโรงแรม Memories Hoi An Resort ระดับ4ดาว โรงแรมส่วนตัวเกาะกลางแม่นํา้) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

https://www.mercure-danang-banahills-french-village.com/


 

 

นาํท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้บัจดุถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สดุในตอนนี ้ดา้นหนา้

ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูท่ีมองเห็นจดุต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอกบางๆก็ เป็น

ภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีทัง้

ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine 

Cellar ท่ีมีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ่้มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม นาํท่านลงกระเชา้เดินทางต่อสูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตําหรับ แหนมเนือง,เฝอ,

ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 

นาํท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมไดร้บัการขึน้

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ท่ีบ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรง

กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ํา้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชม

ย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ีวัดกวางตุ้ง ท่ีชาวจีน(กวางตุง้) 

ฟกุเกว๋ียนท่ีนบัถือกวนอ ูใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิรมิงคล มีเร่ืองราวของสาม

ก๊กลอ้มรอบสถานท่ีแห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี 



 

 

ชมสะพานญ่ีปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเชื่อว่าถกูสรา้งเพื่อเชื่อมคน

ในชุมชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เมื่อศตวรรษท่ี17 ใหท่้านไดเ้ก็บภาพแห่งความ

ประทบัใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟซึ่ง



 

 

เป็นสญัลกัษณ ์เมืองฮอยอนั เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจาํ

ชาติเวียดนาม) นาํท่านเดินทางเขา้ที่พกัโรงแรมสว่นตวัเกาะกลางแม่นพ้ฮอยอนั 

พักที ่Memories Hoi An Resort โรงแรมบนเกาะกลางแม่น้ําส่วนตัว ระดับ 4ดาว 

https://hoianmemoriesresort.com/en/ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

 พาทกุท่านชมโชว์สุดอลงัการ ทีไ่ดร้บัรางวลัสวยระดบัโลก(ในรีสอร์ททีพ่กั) โรงละครกลางแจง้ Hoi An 

Impression Theme Park ทีม่ีชือ่ว่า ความทรงจําแห่งเมืองฮอยอัน เป็นโชว์ทีแ่สดงถึงวฒันธรรมและ

ประวตัิศาสตร์ เรื่องราวของเมืองฮอยอนั โดยมีการจดัแสงสีเสียงแบบอลงัการ และใชน้กัแสดงชายและ

หญิงมากกว่า 500 ชีวติ ใหท่้านชืน่ชมโชวต์ามอธัยาศยั 

https://hoianmemoriesresort.com/en/


 

 

https://hoianimpression.vn/ 

 

 3 ฮอยอัน-ฮอยอันอิมเพรสช่ัน-น่ังเรือกระด้ง-วัดหลินอ๋ึง-สะพานมังกร-หาดหมีเค 

 (พักโรงแรม Muong Thanh Luxury Hotel ระดับ5ดาว โรงแรมติดริมทะเล) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่สวนสนุกฮอยอันอิมเพรสชั่น(Hoi An Impression Park) เป็นlสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุด

แห่งหน่ึงในเวียดนามที่มีพืน้ท่ีของกิจกรรมถึง 5 โซน ไดแ้ก่ โซนเครื่องเล่นหวาดเสียว กิจกรรมในรม่ สวน

นํา้ สวนสัตว ์และอ่ืนๆ เคร่ืองเล่นท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอันดับตน้ๆ เช่น Tourbillion Fast & Furious, 

Tree Swing และ Swiss Tower สงู 85 เมตร แต่หากใครไม่ชอบความหวาดเสียวของเคร่ืองเล่นสามารถ

เขา้สมสวนสตัวท์ี่ถกูสรา้งขึน้มาเพื่อเลียนแบบที่อยู่อาศยัตามธรรมชาติของสตัวช์นิดต่างๆ  

https://hoianimpression.vn/


 

 

นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง 

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่นํา้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของ

เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํท่ีพายเรือมาเคาะกัน

เป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet Dasushi (บุฟเฟ่ สไตลญ่ี์ปุ่ น เสิรม์พร้อม ซาชิมิ 

หลากหลายอย่าง)  

นาํท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า 

สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหารใหญ่

ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนีย้ังมีรูปป้ันเจา้แม่

กวนอิม ซึ่งมีความสงูถึง 67 เมตรสงูท่ีสดุในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหลงัให้

ภูเขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหิน



 

 

อ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ี

ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่

สามารถมองวิว เมืองดานงัไดส้วยงามมาก นาํท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่ง

ใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานังไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่ท่ีมาเมืองดานงั ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชมคารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพาน

มังกรทองเป็นสตัวใ์นตาํนานท่ีพ่นนํา้จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์้อนรับ

แขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้า

ประดบัตน เพื่อท่ีเมื่อเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน

แห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกัท่ีจะมาซือ้กุญแจคลอ้งใส่สะพาน 

ริมแม่นํา้หาน ซึ่งมีความกวา้งใกลเ้คียงกับแม่นํา้เจา้พระยา ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจาก

สะพานแห่งนีท้างดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

นาํทกุท่านเดินทางสูช่ายหาดหมีเค(My Khe Beach) เป็นชายหาดสีขาวท่ีทอดยาวเป็นระยะทางหลาย

กิโลเมตร ซึ่งชายหาดแห่งนีอ้ดีตสมยัสงคราม ทหารเอรกินัท่ีเคยมาใชช้ีวิตอยู่ท่ีเวียดนามสว่นใหญ่ใชเ้ป็น



 

 

สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบนัชายหาดแห่งงนีเ้ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราและสปา ใหทุ้กท่านอิสระใน

การเดินเลน่ท่ีบรเิวณชายหาด ติดกบัโรงแรม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Muong Thanh Luxury Hotel Danang โรงแรมติดริมทะเล ระดับ 5ดาว 

http://luxurydanang.muongthanh.com/en/home.html 

 

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

นาํท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมือ

http://luxurydanang.muongthanh.com/en/home.html


 

 

อนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจาํชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้

เป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น นาํทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้บัอทิธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียก

อกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG948 (13.35-15.30) ใช้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง บริการอาหารแบบ Snack Box (หรือจนกว่าจะมีการ

เปลีย่นแปลง) 

15.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 08-11 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 24-27 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 22-25 ตลุาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 29 ตลุาคม-01 พฤศจิกายน 65 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 03-06 ธันวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 ธันวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 7,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ เก็บค่าทวัรส์ว่น

ที่เหลือ 30 วนัก่อนการเดินทาง 



 

 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 

รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์

ทัง้หมด 

7. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย 

 อัตราไม่รวม 

1. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (1,000 บาท) ตลอดการเดินทาง 

สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึ่งพอใจในการบรกิาร 

 สาํหรับผู้เดินทางทีถ่ือ พาสสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ตอ้งขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


