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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิท่าอากาศยานดานัง – วัดเจ้าแม่กวนอมิหลินอึง๋ - ชมสะพานมังกร - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกัม๊

ทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญ่ีปุ่น - บ้านเลขท่ี101 – ย่านเมืองเก่า - แนะน า!! นั่งสามล้อชมเมือง (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง
จ่ายเพ่ิม 399 บาท/ท่าน) – บานาฮิลล์ - ขึน้กระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านฝร่ังเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fantasy Park 

04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์สายการบิน VietJet Air  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอย
ให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  
07.30 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานงัโดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 962 
09.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานงั เวียดนาม 
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ทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญ่ีปุ่น - บ้านเลขท่ี101 – ย่านเมืองเก่า - แนะน า!! นั่งสามล้อชมเมือง (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนั
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ให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  
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วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานงั – วดัเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋ง - ชมสะพาน
มังกร - เมืองโบราณฮอยอนั - หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – สะพานญ่ีปุ่ น - 
บา้นเลขท่ี101 – ยา่นเมืองเก่า - แนะน า!! นัง่สามลอ้ชมเมือง (หากสนใจกรุณาแจง้ใน
วนัจองจ่ายเพ่ิม 399 บาท/ท่าน) – บานาฮิลล ์- ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้า - หมู่บา้นฝร่ังเศส - 
โบสถ ์Saint Danis - สวนสนุก Fantasy Park 

 SNACK  
Mercury BanaHill 

★★★★ 

2 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – นัง่รถราง - สวนดอกไมแ้ห่งความรัก – อุโมงคเ์กบ็
ไวน์ – ร้านของฝากเมืองดานงั - หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - ท่าอากาศยานดานงั - ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

 SNACK   

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

ขากลบั VZ 963 DAD – BKK เวลา 18.10 – 19.50น. 
สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
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วัดหลินอึ๋ง ไหวเ้จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ท่ีสุดของดานงั มีความสูง 67 เมตรหรือเท่าอาคาร 30 ชั้น โดยเป็นรูปป้ันท่ายืนสูงถือแจกนัโปรยน ้าทิพยป์ระทาน
พรให้ชาวบา้นท่ีออกจบัปลาในทะเลมีความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวนิยมขอพรเร่ืองสุขภาพ การท ามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และมีลูกยาก  
ชมสะพานมังกร มีจดุเดน่ส าคญัอยูท่ี่มงักรทองตวัยกัษท่ี์อยูก่ลางสะพาน อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตวใ์นต านานท่ีชาวเอเชียรู้จกั
กนัดี 
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน (ระหว่างเดินทางบริการขนมปังพ้ืนเมือง) เมืองโบราณท่ียงัคงอนุรักษใ์ห้เป็นเมืองเก่าท่ีคงสภาพเดิมไวเ้ป็นอยา่งดี
และไดรั้บการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 2542 และมีการขยายพ้ืนท่ีมรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 
เดินทางสู่...หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร เพลิดเพลิน
ไปกบักิจกรรม!! ล่องเรือกระด้ง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมืองสนุกสนาน 

อิระถ่ายภาพท่ี สะพานญี่ปุ่ น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี  และเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนัชมบ้านโบราณเลขที1่01 บา้นตนักี เป็นบา้นไมส้องชั้นท่ี
สวยงามและเก่าแก่ท่ีสุดในฮอยอนั หลงัคาทรงกระดองปศิูลปะผสมผสานกนัอยา่งลงตวัถึง 3 ชาติคอื จีน ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม  
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เที่ยง แนะน าอาหารกลางวัน ณ ฮอยอนั 
แนะน า!! นัง่สามล้อชมเมืองฮอยอัน (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 399 บาท/ท่าน) 
บานาฮิลล์ (Ba Na Hills) เปรียบเสมือนเมืองหมู่บา้นฝร่ังเศสท่ีถูกเนรมิตขึ้นมาบนภูเขาช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ชาวฝร่ังเศสเขา้ไปล่าอาณานิคมใน
เวียดนามและไดส้ร้าง ‘บานาฮิลส์’ เป็นหมู่บา้นฝร่ังเศส เม่ือฝร่ังเศสถอนก าลงักลบัก็ถูกทิ้งร้างไปจนถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ท่ีน่ีก็ไดรั้บการบูรณะฟ้ืนฟู โดย
บริษทั Sun World สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายจึงเป็นสถานท่ีนิยมของทั้งนกัท่องเท่ียว 
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เปิดประสบการณ์ขึน้กระเช้าท่ียาวท่ีสุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศันข์องเมือง บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานาฮิลลเ์ป็นกระเชา้
ลอยฟ้ารางเดียวระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกขึ้นไปสถานีเฟรนช์ฮิลลช่ื์นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามา 
โบลถ์ Saint Danis โบสถค์าทอลิกท่ีหมู่บา้นฝร่ังเศสบนบานาฮิลส์, เวียดนาม 
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สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่มีหลายโซนให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็น จูราสสิก พาร์ค (Jurassic Park) ท่องโลกลา้นปี , 
เอาทรั์น (Outrun) สนุกสุดเหว่ียงกบัเกมขบัรถราวกบัอยูส่นามแข่ง, อนัเดอร์กราวด ์ทริป (Underground Trip) ผจญภยัแกนโลกกบัความมืดใตดิ้น , สไป
เดอร์แมน (Spider Man) ไตห่นา้ผาสูง 21 เมตร , ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ,  บา้นผีสิง  
ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  

พกั Mercury BanaHill  **กรณีพกั 3 ท่าน จ่ายเพิม่ 499 บาท/ท่าน** 
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 Day 2 สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เกบ็ไวน์ – ร้านของฝากเมืองดานัง - หมู่บ้าน
แกะสลกัหินอ่อน - ท่าอากาศยานดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE) จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สะพานบนมือยกัษมี์ความยาว 150 เมตร 
ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา มีอุง้มือหินขนาดยกัษท่ี์แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพและชมทศันียภาพได้
ตามอธัยาศยั 

สวนดอกไม้แห่งความรัก สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุท่ีจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม แบ่งออกทั้งหมด 9 สวน ซ่ึงแต่ละสวนจะมี
คอนเซ็ปตท่ี์แตกต่างกนัออกไป เตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายชนิดและสีสันท่ีสามารถเห็นไดต้ลอดทั้งปี ท่ามกลางอากาศท่ีแสนเยน็สบาย ให้ท่านอิสระ
ถ่ายภาพท่ีระลึกกบับรรยากาศสุดโรแมนติกตามอธัยาศยั  
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ บานาฮลิล์ 
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อุโมงค์เก็บไวน์ Debay Wine Cellar  โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ท่ีอยู่ลึกลงไปเกือบ 100 เมตร และไวน์ท่ีน่ีไดถู้ก
เก็บรักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16 – 20 องศา  

น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านของฝากเมืองดานัง  

เยี่ยมชม... หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นหมู่บา้นท่ีมีอาชีพแกะสลกัหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี ซ่ึงหินท่ีใชแ้กะสลกั น ามาจากเขาท่ีอยู่ในบริเวณไกลเ้คียง
หมู่บา้น ปัจจุบนัเหลือน้อยและตอ้งน ามาจากแหล่งอ่ืนๆ เพราะช่างแกะสลกัท่ีมีควาามช านาญนั้นตอ้งช่างจากหมู่บา้นน้ีเท่านั้นซ่ึงมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่
โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน  
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น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานดานัง (ระหว่างเดินทางบริการขนมปังพ้ืนเมือง) เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึ้นเคร่ืองให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง
สินคา้ปลอดภาษีดิวต้ีฟรีในสนามบิน 
18.10 น.  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet เที่ยวบิน VZ 963 
19.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั 2 ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 
(ราคาต่อท่าน) 

21 – 22 สิงหาคม 65 7,700.- 2,277.- 

28 – 29 สิงหาคม 65 9,900.- 2,277.- 

17 – 18 กนัยายน 65 9,900.- 2,277.- 

18 – 19 กนัยายน 65 9,900.- 2,277.- 

25 – 26 กนัยายน 65 9,900.- 2,277.- 

02 – 03 ตุลาคม 65 9,900.- 2,277.- 

22 – 23 ตุลาคม 65 
(วนัปิยมหาราช) 

10,700.- 2,277.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  
หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 
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