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***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 4,900 บาท 

 

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบิน 

  THAI VIETJET AIR โดยเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลด 

สมัภาระ 

วนัที ่
รายการทวัร ์          มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัทีห่นึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ960 (10.50-12.30) – สนามบินดานงั   

เมืองมรดกโลกฮอยอนั– ล่องเรอืกระดง้-หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน 

พิเศษ เมนูกุง้มงักร 

YES, ROLIVA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

- -    

 

วนัที่สอง 

รา้นหยก อญัมณี - กระเชา้ข้ึนบานาฮิลล ์- สะพานมือยกัษ ์ 

ถ่ายรูปสะพานมงักร - สวนมหศัจรรย ์GOLDEN BAY 

   

YES, ROLIVA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัทีส่าม 

ชอ้ปป้ิงรา้นเยือ่ไมไ้ผ่ - วดัหลินอิ๋ง – MARINA CAFÉ  

(ไม่รวมอาหารและเครือ่งดื่ม) - โบสถค์รสิตส์ีชมพู  ✓ 

 

 

YES, ROLIVA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัทีส่ี ่
ชอ้ปป้ิงยางพารา - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - สนามบินดานงั – 

สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ961 (13.15-14.55) 
✓ - - 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานงั – เมืองมรดกโลกฮอยอนั 

ล่องเรอืกระดง้ – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน   
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10.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai VietJet  

  เท่ียวบินท่ี VZ960   

12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธี

  การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรบัสมัภาระ   

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  (1) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก 

 UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ี่บา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของ

 เมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไมซ่ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั   

**เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดงันั้นการเดินชมเมืองจงึเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด** 

น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซ่ึงเช่ือว่าถูกสรา้งเพ่ือเช่ือมคนในชุมชน

หลากหลายเช่ือชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้น

โบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี 

17 จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบัการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆใน เมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่า

ทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาว 

บา้นจะขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรี

สุดสนุกสนาน  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหิน

อ่อนเน้ือดี และช่างแกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่ายทัว่โลก  จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมืองดานัง 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 
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ที่พกั  ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

น าท่านเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัพ้ืนเมืองท่ี รา้น หยก อญัมณี  จากน้ันเดินทางสู่  นัง่กระเชา้ไฟฟ้า สู่ บานา

 ฮิลล ์(Ba Na Hill) อยูใ่นจงัหวดัดานัง ห่างจากตวัเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 

 1,487 เมตร ภูเขาแห่งน้ีถูกเนรมิตข้ึนใหมใ่หม้ีทั้ง โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม หมูบ่า้นฝรัง่เศส สวนสนุก 

 สวนดอกไม ้พรอ้มกบัสะพานริมเขาสุดอลงัการแห่งใหม่ Hilight!! นัง่กระเชา้ยาวท่ีสุดในโลก ไดร้บัการ

 บนัทึกสถิติโลกโดยเวิลดเ์รคคอรด์ World Record ประเภท Non Stop กระเชา้น้ีมีความยาวถึง 5,042 เมตร 

 เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนาม ได้

 สรา้ง “แฟนตาซี ปารค์” สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ สรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ี

 สวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งน้ี อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั บนบานาฮิลล ์แห่งน้ีมี

 สถานท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น ชม หมู่บา้นฝรัง่เศส (French Village) หมูบ่า้นสไตลฝ์รัง่เศสสมยัยุค

 กลางท่ีถูกสรา้งเพ่ือเป็นเมืองตากอากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งน้ีจะมีทั้งรา้นคา้ รา้นอาหาร 

 โรงแรม โบสถ ์รา้นขายของท่ีระลึก.  

ชม โรงไวน ์(Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกวา่ 100 ปี สรา้งขึ้ นโดยชาวฝรัง่เศส ไวน์ท่ีน่ีจะ

 ถูกเก็บรกัษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16-20 องศา หอ้งเก็บไวน์จะอยูลึ่กลงไป 100 เมตร. 

ชม สะพานทอง (Golden Bridge) มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหนา้ผาท่ีสวยงามมาก

 ท่ีสุดในโลก ถูกเนรมิตใหต้ั้งอยูริ่มหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดบัน ้าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวม

 ระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พรอ้มกบัมีรูปป้ันมือยกัษ์คลา้ยกบั

 การยกชูสะพานไว ้ดูสวยอลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบ้ืองล่างไดอี้กต่างหาก เรียกไดว้า่เป็น

 จุดเช็กอินท่ีหา้มพลาดของบานาฮิลลเ์ลยทีเดียว 

ชม สวนดอกไม ้ ไฮไลทอี์กหน่ึงจุดบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงท าใหด้อกไมบ้น

 เขาแห่งน้ีมีสีสนัสวยสดงดงาม เชิญท่านช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธแ์ละเก็บภาพประทบัใจ

วนัที่สอง รา้นหยก อญัมณี – นัง่กระเชา้สู่บานาฮิลล ์- สะพานมือยกัษ ์-  แฟนตาซีปารค์   

   ถ่ายรูปสะพานมงักร - สวนมหศัจรรย ์GOLDEN BAY 
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 สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ (Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ อีกหน่ึงเมืองเทพนิยาย 

 ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบใหท่้านไดท้า้ทายความมนัส ์

 อาทิเช่น หนัง4D,บา้นผีสิง,ถ ้าไดโนเสาร,์รถไฟเหาะและอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงั

 สามารถเดินชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของท่ีระลึก มีรา้นอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอธัยาศยั 

 จนถึงเวลานัดหมาย (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ค่าเขา้พิพิธภณัฑหุ่์นข้ึผ้ึง)หา้มพลาด!! สมัผสั

 ประสบการณใ์หมไ่ปกบั รถรางอลัไพน์โคสเตอร ์(Alpine Coaster) นัง่รถรางชมธรรมชาติ เคร่ืองเล่นท่ีเป็น

 ท่ีนิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบงัคบัดว้ยมือ สามารถควบคุมใหช้า้หรือเร็วได ้ปลอดภยั สามารถ

 นัง่ได ้2 คน เชิญท่านสนุกสนานกบัรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล.์  

อิสระอาหารเที่ยง ตามอธัยาศยัเพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว 

จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งจุใจ ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานงั 

 จากน้ันน าท่านถ่ายรูป สะพานมงักร(Dragon Bridge) คือสะพานขา้มแมน่ ้าฮนั (Han River) ท่ีถูกออกแบบ

 และสรา้งในรูปร่างของมงักร ดว้ยความยาว 666 เมตร และถนน 6 ช่องจราจร โดยเปิดใชเ้ป็นครั้งแรกวนัท่ี 

 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพ่ือฉลองครบรอบ 38 ปีของอิสรภาพเมืองดานัง    

น าท่านเดินทางสู่สวนมหศัจรรย ์GOLDEN BAY เป็นสวนสาธารณะเล็กๆของ DANANG GOLDEN BAY 

 HOTEL ตั้งอยูบ่นถนน Lê Văn Duyệt  ใกลก้บัเชิงสะพานถ่วนเฟ๊ือก บริเวณน้ีมีโมเดลส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 

 เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทั้งยงัเป็นสถานท่ีชมพระอาทิตยต์กดินท่ีสวยมากๆอีกท่ีหน่ึงของดานัง   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

ที่พกั  ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากน้ันน าท่านเดินางสู่ รา้นเยือ่ไผ่ รา้นขายสินคา้พ้ืนเมือง ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีท ามาจากไมไ้ผ่ และสินคา้โอท็อป 

ของเวียดนาม ท่ีจะใหท่้านไดเ้ลือกเป็นของใชข้องฝาก 

น าท่านมสัการองค ์เจา้แม่

กวนอิม ณ วดัหลิงอิ๋ง อยู่

บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) 

ทางเหนือของเมืองดานัง 

เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูป

ป้ันปนูขาวของเจา้แมก่วนอิม

ยืนหนัหลงัใหภู้เขา หนัหนา้

ออกสู่ทะเลเพ่ือเป็นการ

วนัที่สาม  ชอ้ปป้ิงรา้นเยือ่ไมไ้ผ่  - วดัหลินอิ๋ง - MARINA CAFÉ  

(ไม่รวมค่าอาหารและเครือ่งดื่ม) - โบสถค์ริสตส์ชีมพู 
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ปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสานกบัเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้ก

สงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจอยา่งดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ 

คาเฟ่ลบั ที่ SON TRA MARINA CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล ์Santorini Vibes มาก ๆ 

สวยจริงไมจ่กตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร)   

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (6) 

น าท่านไป โบสถส์ีชมพู หรือ โบสถค์ริสตด์านงั (Danang Cathedral) เป็นโบสถท่ี์มีความส าคญัเน่ืองจาก

 เป็นจุดเร่ิมตน้ของศาสนาคริสตใ์นเวียดนาม สรา้งขึ้ นในสมยัท่ีเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสเป็น

 สถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก พรอ้มดว้ยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ท่ีส าคญัคือเป็นโบสตสี์ชมพพูาส

 เทลทั้งหลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารซีฟู้ดพ้ืนเมือง  พิเศษ เมนูกุง้มงักร (7)  

ที่พกั  ROLIVA HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดบั 4 ดาว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม (8) –   

น าท่านชมผลิตภณัฑพ้ื์นเมือง ณ รา้นยางพารา 

จากน้ันน าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็น

ตลาดท่ี รวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาว

เวียดนาม และชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก 

รองเทา้ กระเป๋า  สินคา้พ้ืนเมือง โดย

เฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ ปักมืออนัวิจิตร 

โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้ แกะสลกั 

ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว ้

เป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น 

วนัที่สี ่  ชอ้ปป้ิงยางพารา– ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - สนามบินดานงั - สนามบินสุวรรณภูมิ   
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  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ

  (แจกขนมปังเวียดนามใหแ้ก่ทุกท่านที่สนามบินท่านละ 1 ช้ินก่อนออกเดินทาง) 

13.15 น. น าท่านออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาตดิานงั เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม สู่สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai VietJet เที่ยวบินที่ VZ961     

14.55 น. สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

  ########################################################### 

ถา้หากมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 คน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัทีเ่ดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว 

จ านวน 

เมษายน 2566 

วนัที่ 05 - 08 เมษายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 07 - 10 เมษายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 21 - 24 เมษายน 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 29 เมษายน–02 พฤษภาคม 2566 13,999.- 3,000.- 30 

พฤษภาคม 2566 

วนัที่ 04 - 07 พฤษภาคม 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 05 - 08 พฤษภาคม 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

มิถุนายน 2566 

วนัที่ 01 - 04 มิถุนายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 09 - 12 มิถุนายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 10 - 13 มิถุนายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 16 - 19 มิถุนายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 
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วนัที่ 17 - 20 มิถุนายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 24 - 27 มิถุนายน 2566 12,999.- 3,000.- 30 

 

กรกฎาคม 2566 

วนัที่ 01 - 04 กรกฎาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 29 กรกฎาคม – 01 สงิหาคม 2566 12,999.- 3,000.- 30 

สงิหาคม 2566 

วนัที่ 04 - 07 สงิหาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 05 - 08 สงิหาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 10 - 13 สงิหาคม 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 11 - 14 สงิหาคม 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 24 - 27 สงิหาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 26 - 29 สงิหาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 31 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2566 11,999.- 3,000.- 30 

กนัยายน 2566 

วนัที่ 08 - 11 กนัยายน 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 09 - 12 กนัยายน 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 14 - 17 กนัยายน 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 21 - 24 กนัยายน 2566 10,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 30 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2566 10,999.- 3,000.- 30 

ตลุาคม 2566 

วนัที่ 11 - 14 ตลุาคม 2566 12,999.- 3,000.- 30 

วนัที่ 18 - 21 ตลุาคม 2566 12,999.- 3,000.- 30 
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