
 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

โรงแรม เชา เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง    LAVENDER HOTEL 
หรือเทียบเทา  

2 สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง – รานเยื่อไผ – ลองเรือกระดง – 
รานหินออน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุน    LAVENDER HOTEL 

หรือเทียบเทา  

3 
ชอปปงฮาน มารเก็ต – บานา ฮิลส – สะพานมือยักษ – สวน
ดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุก
แฟนตาซีพารค 

   

MERCURE 
FRENCH VILLAGE 
BANA HILLS  
หรือเทียบเทา  

4 
อิสระทานเพลิดเพลินยนยอดเขาบานาฮิลส – เมืองดานัง – สะพาน
มังกร – สะพานแหงความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

    



 
 
Day1  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง 

13.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมี
เจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

15.50 นําทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ962 
17.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ 

หลังจากน้ันออกเดินทางทองเที่ยวตามรายการ 
 นําทานเดินทางสู เมืองดานัง (DANANG) เปนเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ต้ังอยูริมชายฝงทะเลจีน

ใต จัดเปน 1 ใน 5 เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม และมีทาเรือที่รองรับ
การขนสงสินคา มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้ังอยูในเมืองจํานวนหน่ึง สินคาเศรษฐกิจของเมืองไดอาหารทะเล 
จึงทําใหเมืองดานังมีอาหารทําเลที่ราคาถูก ซ่ึงถูกใจนักทองเที่ยวชาวไทยอยางมาก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก  LAVENDER HOTEL DANANG ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 
Day2 สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง – รานเยื่อไผ – ลองเรือกระดง – รานหินออน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทาง สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) 
นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูง
ที่สุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา 
ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาด
บายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณ
ทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรม 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางชมสินคาพ้ืนเมืองของเวียดนาม รานเยื่อไผ 
(BAMBOO SHOP) รานขายสินคาพ้ืนเมือง สินคาที่ทํามาจากไมไผ เปน
สินคา OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามใหทานใหเลือกซ้ือเพ่ือ
เปนของฝาก และสินคาอื่นๆมากมาย 
 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทาน ลองเรือกระดง (BASKET BOAT) หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต
ชวงสงครามหมูบานแหงน้ีเคยเปนที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการ
ลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี  
 
หมายเหตุ:ทานสามารถใหทิปไดตามความพอใจของทาน 
 
ระหวางทางนําทานชม รานหินออน เปนรานของฝากทองถิ่นมีสินคามากมาย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ
และรักษาวัฒนธรรมไวอยางดีเยี่ยม โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตามตรอกซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการ
มาถายรูปเช็คอินที่น้ีคือการไดขึ้นไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟที่อยูตามซอกซอย ไดทั้งวิว ไดทั้งชิมกาแฟ
รสชาติออริจินัลของเวียดนาม 
 
 
 

 



 
 
 นําทานชม สะพานญี่ปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหงมิตรไมตรี ที่ไดช่ือน้ีเน่ืองจากสะพานแหงน้ี

สรางขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุน เปนสะพานที่สรางขึ้นขามคลองที่ในอดีต 400 ปกวาที่ผานมา มีชุมชนชาว
ญี่ปุนมาต้ังรกรากอยู และสรางขึ้นทามกลางหมูบานชาวจีนและญี่ปุน สะพานญี่ปุนแหงเมืองฮอยอันน้ี สราง
ขึ้นต้ังแตป ค.ศ.1593 นับถึงวันน้ีก็มีอายุ 427 ปเลยทีเดียวนับวาเกาแกมาก เปนสะพานที่สรางดวยวัสดุทั้ง
ไมและปูน แมผานกาลเวลามานานแตยังคงงดงามดวยความมีเอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง 
ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุนเมืองฮอยอันแหงน้ี 

  
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
ที่พัก  LAVENDER HOTEL DANANG ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 
Day3  ชอปปงฮาน มารเก็ต – บานา ฮิลส – สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – 

สวนสนุกแฟนตาซีพารค 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองาอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางซ้ือของฝาก ชอปปงฮาน มารเก็ต (HAN MARKET) คือตลาด

สดของเมืองดานัง ต้ังอยูริมแมนํ้าฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมายของ 
สินคาที่นิยมอยางมากคือ เมล็ดบัวอบแหง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบ
รนดเชน G7, TRUNG NGYUEN เปนตน 

เที่ยง บริอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนุกและความ

บันเทิงบนยอดเขาสูง อยูหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคย
เปนสถานที่พักผอนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 แตหลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศส
พายแพ จึงกลับประเทศไป ทําใหบานาฮิลลถูกทิ้งรางนานหลายป กระทั่งถูกบูรณะอีกคร้ังในป  2009 

กิจกรรมที่นาสนใจ 
 

 

นําทานชม สะพานมือยักษ (GOLDEN BRIDGE) แหลง
ทองเที่ยวใหมลาสุดซ่ึงอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ต้ังอยูในตําแหนงที่โดด
เดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยม
เปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ใน
วิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม 

 

นําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN 
D'AMOUR) เปนสวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ที่มีดอกไม
หลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลาง
อากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็
สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก โดยในแตละ
เดือนก็จะมีการจัดตกแตงผลัดเปลี่ยนไปเร่ือยๆ  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
นําทาน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  (LINH UNH 
PAGODA) เปนพระพุทธรูปหินองคใหญต้ังตระหงานบน
ยอดเขาแหงน้ี ใหทานไดขอพรเพ่ือความเปนมงคล 
 
 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค (FANTASY 
PARK) ซ่ึงมีเคร่ืองเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทาย
ความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ 
เคร่ืองเลนเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกชอปปงของที่ระลึกของ
สวนสนุก (ไมรวมคาเขาชมหุนขี้ผึ้ง) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟตนานาชาติ บนบานาฮิลส 
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 กรณีหองพัก 3 ทานเต็มลูกคาตองพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลสมีคาใชจายเพ่ิม 2,500 บาท/หอง 
 การบริหารจัดการหองพัก หองอาจอยูไกลกัน หรือคนละตึก รวมถึงประเภทหองพักแตละประเภททางโรงแรมเปนผู

กําหนดแตเพียงผูเดียว 
  

Day4  อิสระทานเพลิดเพลินยนยอดเขาบานาฮิลส – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก – สนามบินดานัง 
– สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระทานเพลิดเพลินยนยอดเขาบานาฮิลสอยางจุใจ บนเขา
บานาฮิลสแหงน้ียังมีคาเฟมากมายใหทานไดเช็คอินถายรูป 
จิบเคร่ืองดื่มยามเชา พรอมกับอากาศที่เย็นสบาย มีทั้งคาเฟ
ของทองถิ่น และคาเฟระดับเวิลดไวดอยางสตารบัคสก็ มี 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางดวยกระเขาไฟฟากลับสู เมือง
ดานัง  

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 นําทานเดินทางกลับเมืองดานังเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่
มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอสองฟาก
ฝงของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของ
เมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปนที่มีหัวเปนมังกรและหางเปน
ปลา พนนํ้า คลายๆสิงคโปร หมายเหตุ:วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนนํ้า และพนไฟเปนเวลา 5 นาที 
นําทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจาก
สะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 
 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเขาสู สนามบนิดานงั เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
18.10 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963 
19.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 

(เนือ่งจากเปนหองพกั
สาํหรบั  

4 ทาน จงึมคีาใชจาย
เพิม่) 

ราคา 
ห้องพกัเดี�ยว 

28 – 31 กรกฎาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

04 – 07 สิงหาคม 2565 12,990 13,590 4,500 

11 – 14 สิงหาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

18 – 21 สิงหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

25 – 28 สิงหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

01 – 04 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

08 – 11 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

15 – 18 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

22 – 25 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,990 14,590 4,500 

06 – 09 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

13 – 16 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

21 – 24 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

27 – 30 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

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

 
อตัราค่าบรกิารสาํหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท/ทาน* 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือทัวรราคาพิเศษ ตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านั *น 
2. อตัราค่าบรกิารนี* จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ*นไป ในแต่ละคณะ กรณีที(มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที(กําหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ 2ในการเลื(อนการเดนิทาง หรอืเปลี(ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิ(มขึ*น เพื(อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที(ตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั 5วเครื(องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที(เจา้หน้าที(ทุกครั *งก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

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

4. ระหว่างท่องเที(ยวหากนักท่องเที(ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื*อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิ(มเตมิ (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 
5. ในกรณีที(ภาครฐัทั *งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื*อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง

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










