
 

 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร อาหาร โรงแรม เชา เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – น่ัง
กระเชาไฟฟา – บานาฮิลส – สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหง
ความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซี
พารค 

   

MERCURE 
FRENCH VILLAGE 
BANA HILLS  
หรือเทียบเทา  

2 ลองเรือกระดง – รานเยื้อไผ – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุน – 
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก    DANANG HOTEL  

หรือเทียบเทา  

3 สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ ง  – ชอปปงฮาน มาร เก็ต – 
สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ      



 
Day1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเชาไฟฟา – บานาฮิลส – สะพานมือยักษ – สวน

ดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพารค 

08.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจาหนาที่ เลทส
โกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

 หมายเหตุ : ใชผลตรวจ ATK ไมเกิน 24 ช่ัวโมง และมีผลเปนลบ เอกสารตองเปนภาษาอังกฤษระบุขอมูลตามหนาพาสปอรต
ของทานในการเช็คอิน คาใชจายในการตรวจไมรวมอยูในรายการ 

10.50 นําทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960  
12.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออก

เดินทางทองเที่ยวตามรายการ 
เที่ยง บริการอาหารวางขนมปงฝร่ังเศสสไตลเวียดนาม BANH MI 
 นําทานเดินทางสู เมืองดานัง (DANANG) เปนเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝงทะเลจีนใต จัดเปน 1 

ใน 5 เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเปนพื้นที่อุตสาหกรรม และมีทาเรือที่รองรับการขนสงสินคา มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยูในเมืองจํานวนหนึ่ง สินคาเศรษฐกิจของเมืองไดอาหารทะเล จึงทําใหเมืองดานังมีอาหาร
ทําเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักทองเที่ยวชาวไทยอยางมาก 
 นําทาน นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความ

สูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับ
การบันทึกจากกินเนสบุคเม่ือวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอัน
เกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรี
สอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลล
คือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝร่ังเศสเม่ือสมัยที่ฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบน
ภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิ
เฉล่ียทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

 นําทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยูหางจากตัวเมืองดานัง
ประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเปนสถานที่พักผอนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 แตหลังสงคราม
จบลง ชาวฝร่ังเศสพายแพ จึงกลับประเทศไป ทําใหบานาฮิลลถูกทิ้งรางนานหลายป กระทั่งถูกบูรณะอีกคร้ังในป  2009  

 
 กิจกรรมที่นาสนใจ 

 

นําทานชม สะพานมือยักษ (GOLDEN BRIDGE) แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่ง
อยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูใน
ตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปน
อยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา 
ไดอยางเต็มอ่ิม 
 
 

 

นําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เปนสวนดอกไม
สไตลฝร่ังเศส ที่ มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม
ทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถ
ถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก โดยในแตละเดือนก็จะมีการจัดตกแตง
ผลัดเปล่ียนไปเร่ือยๆ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
นําทาน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เปนพระพุทธรูป
หินองคใหญตั้งตระหงานบนยอดเขาแหงนี้ ใหทานไดขอพรเพื่อความเปนมงคล 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเคร่ืองเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง 
เกมสสนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกชอปปงของที่ระลึกของสวนสนุก 
(ไมรวมคาเขาชมหุนขี้ผึ้ง) 
 
 
 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟตนานาชาติ บนบานาฮิลส 
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 กรณีหองพัก 3 ทานเต็มลูกคาตองพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลสมีคาใชจายเพิ่ม 2,500 บาท/หอง  
 
Day2ลองเรือกระดง – รานเยื้อไผ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุน – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหง

ความรัก 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน (BASKET BOAT) หมูบาน
เล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวง
สงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคน
ที่หมูบานแหงนี้คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรม
ของชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้ หมายเหตุ:ทานสามารถใหทิปไดตาม
ความพอใจของทาน 
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูรานของฝาก รานเยื้อไผ (BAMBOO 
SHOP) เปนผลิตภัณฑจากเย้ือไผมีสินคาหลากหลาย เปนสินคา 
OTOP ของเวียดนาม 

 
 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น พิเศษ ... เมนูกุงมังกร 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณและรักษา

วัฒนธรรมไวอยางดีเย่ียม โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตามตรอกซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการมาถายรูปเช็คอินที่นี้คือ
การไดขึ้นไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟที่อยูตามซอกซอย ไดทั้งวิว ไดทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม 

 นําทานชม สะพานญี่ปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหงมิตรไมตรี ที่ไดช่ือนี้เนื่องจากสะพานแหงนี้สรางขึ้นโดยชุมชน
ชาวญ่ีปุน เปนสะพานที่สรางขึ้นขามคลองที่ในอดีต 400 ปกวาที่ผานมา มีชุมชนชาวญ่ีปุนมาตั้งรกรากอยู และสรางขึ้น
ทามกลางหมูบานชาวจีนและญ่ีปุน สะพานญ่ีปุนแหงเมืองฮอยอันนี้ สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปเลย
ทีเดียวนับวาเกาแกมาก เปนสะพานที่สรางดวยวัสดุทั้งไมและปูน แมผานกาลเวลามานานแตยังคงงดงามดวยความมี
เอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญ่ีปุนเมืองฮอยอันแหงนี้ 

 
 
 



 
 
 นําทานเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 

666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอสองฟากฝงของแมน้ําฮัน เปด
ใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้ 

 
 

เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปนที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร หมายเหตุ:วัน
เสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที 
 

 นําทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงนี้ให
ทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 

 
Day3 สกัการะเจาแมกวนอมิหลนิอึง๋ – ชอปปงฮาน มารเกต็ – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออน

สูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงา
งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาด
บายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่ง
แฝงไวดวยคติธรรม 

 นําทานเดินทางซื้อของฝาก ชอปปงฮาน มารเก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน เปน
แหลงรวบรวมสินคามากมายของ สินคาที่นิยมอยางมากคือ เมล็ดบัวอบแหง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนดเชน G7, 
TRUNG NGYUEN เปนตน  

11.00 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 
13.15 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961 
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

  

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 

(เนือ่งจากเปนหองพกั
สาํหรบั  

4 ทาน จงึมคีาใชจายเพิม่) 

ราคา 
ห้องพกัเดี�ยว 

25 – 27 มิถุนายน 2565 11,990 12,590 3,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2565 11,990 12,590 3,500 

23 – 25 กรกฎาคม 2565 11,990 12,590 3,500 

27 – 29 สิงหาคม 2565 11,990 12,590 3,500 

10 – 12 กันยายน 2565 11,990 12,590 3,500 

24 – 26 กันยายน 2565 11,990 12,590 3,500 

08 – 10 ตุลาคม 2565 11,990 12,590 3,500 



22 – 24 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 3,500 

** ราคาทวัรไมรวมตั๋วเครื่องบนิ (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,200 บาท/ท่าน * 

*ไม่รวมค่า ATK-Test ก่อนบนิ 24 ชม. พรอ้มกบัใบรบัรองภาษาองักฤษ นกัท่องเที*ยวจองและจ่ายค่าตรวจเอง* 
*ไม่รวมค่า ประกนัสขุภาพ 200 บาท / ท่าน* 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทาํการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระสว่นที*เหลอื 21 วนั 

ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวรพิเศษตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั 2น  
2. อตัราค่าบรกิารนี2 จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ2นไป ในแต่ละคณะ กรณีที*มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที*กําหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ 8ในการเลื*อนการเดนิทาง หรอืเปลี*ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ*มขึ2น เพื*อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที*ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั :วเครื*องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที*เจา้หน้าที*ทุกครั 2งก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนื*องจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลี*ยนไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าที*เป็นเพยีงการ
แนะนําเท่านั 2น 

4. ระหว่างท่องเที*ยวหากนักท่องเที*ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื2อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิ*มเตมิ (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 
5. ในกรณีที*ภาครฐัทั 2งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื2อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี2ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี*ยนแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงื*อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื*อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 








