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วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 

สนามบินสวุรรณภมู ิ– สนามบินดานงั – สกัการะเจา้แมก่วนอิมหลนิอึ๋ง – ชอ้ป

ป้ิงฮาน มาร์เก็ต – ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น – 

เมอืงดานงั 

   
HOTEL LAVENDER 

หรือเทียบเท่า  

2 
บานา ฮิลส ์– นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซัน เวิลด ์บานาฮิลส ์สวนดอกไมแ้ห่งความรัก – 

สกัการะพระพทุธรปูหลนิอึ๋ง – สวนสนกุแฟนตาซีพารค์ – เมอืงดานงั 
   

HOTEL LAVENDER 

หรือเทียบเท่า  

3 
สะพานมงักร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานงั – สนามบินสวุรรณภมูิ

  
     

 



 
 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินดานงั – สกัการะเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึง – ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต – ล่องเรือ

กระดง้ – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – เมืองดานงั 

04.30 พรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจา้หนา้ที่ เลทสโ์กกรุ๊ป ให้

การตอนรับ  

07.30 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ964 

08.50 เดินทางถึง สนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทาง

ท่องเที่ยวตามรายการ 

น าท่านเดินทาง สกัการะเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึง (LINH UNG TEMPLE) นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสงูใหญ่ยืน

โดดเด่นสงูที่สดุในเวียดนาม ซ่ึงมีท าเลที่ตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนิยมไป

กราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมีพระอรหันต ์

18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัที่มีเอกลกัษณท์่าทางที่ถ่ายทอดอารมณท์กุอย่างของมนษุยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม  ระหว่างทางน าท่านชม

สนิคา้จาก รา้นหินอ่อน 

 น าท่านเดินทางซ้ือของฝาก ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่ริมแมน่ า้ฮาน เป็นแหล่งรวบรวม

สนิคา้มากมายของ สนิคา้ท่ีนยิมอย่างมากคือ เมล็ดบวัอบแหง้ กาแฟเวียดนามมหีลากหลายแบรนดเ์ชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้พื้นเมอืง สนิคา้ท่ีท ามาจากไมไ้ผ ่เป็นสนิคา้ OTOP ของเวียดนามของฝาก

ของเวียดนามใหท้่านใหเ้ลอืกซ้ือเพื่อเป็นของฝาก 

 

 

น าท่าน ล่องเรือกระดง้ (BASKET BOAT) หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอย

อันตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บา้นแห่งนี้

เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งนี้คือ

ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมของชาวบา้น ณ 

หมูบ่า้นแห่งนี ้หมายเหต:ุท่านสามารถใหท้ิปไดต้ามความพอใจของท่าน 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลกัษณแ์ละรักษาวัฒนธรรมไว้

อย่างดเียี่ยม โดยท่านสามารถเดนิเลน่ ถ่ายรปู ตามตรอกซอกซอยตา่งๆ ได ้ไฮทข์องการมาถ่ายรปูเช็คอินที่นีค้ือการไดข้ึน้ไปถ่ายรปูจาก

มมุสงูของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ไดท้ัง้วิว ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอริจินลัของเวียดนาม 

  

 



 
 

น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมติรไมตรี ที่ไดช้ื่อนี้เนือ่งจากสะพานแห่งนี้สรา้งขึน้โดยชมุชนชาวญ่ีปุ่น เป็น

สะพานที่สรา้งขึน้ขา้มคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชมุชนชาวญ่ีปุ่นมาตัง้รกรากอยู่ และสรา้งขึน้ท่ามกลางหมู่บา้นชาวจีนและ

ญ่ีปุ่น สะพานญ่ีปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สรา้งขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 นบัถึงวันนี้ก็มีอาย ุ427 ปีเลยทีเดียวนบัว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่

สรา้งดว้ยวัสดทุั้งไมแ้ละปูน แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามดว้ยความมีเอกลกัษณ ์จนเป็นสญัลกัษณข์องเมือง ลกัษณะเฉพาะ

ของสะพานญ่ีปุ่นเมอืงฮอยอนัแห่งนี้ 

 น าท่านเดินทางกลบั เมืองดานงั (DANANG) เป็นเมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยู่ริมชายฝัง่ทะเลจีนใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 

เขตการปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเวียดนาม ดานงัจัดเป็นพื้นที่อตุสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินคา้ มีโรงงานอตุสาหกรรม

ขนาดเล็กตัง้อยู่ในเมอืงจ านวนหนึง่ สินคา้เศรษฐกิจของเมอืงไดอ้าหารทะเล 

ค า่ บริหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

ที่พกั DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day2 บานา ฮิลส ์– นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวิลด ์บานาฮิลส ์สวนดอกไมแ้ห่งความรกั – สกัการะพระพทุธรปูหลินอ๋ึง 

– สวนสนกุแฟนตาซีพารค์ – เมืองดานงั 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่บานา ฮิลส ์(BANA HILLS) แหลง่รวมความสนกุและความบนัเทิงบนยอดเขาสงู อยู่ห่างจากตวัเมอืงดานงัประมาณ 40 

กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พกัผอ่นตากอากาศของชาวฝรัง่เศส เมื่อสมยัสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝรัง่เศสพ่าย

แพ ้จึงกลบัประเทศไป ท าใหบ้านาฮิลลถ์กูทิ้งรา้งนานหลายปี กระทัง่ถกูบรูณะอีกครั้งในปี  2009 

 

นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวิลด ์บานาฮิลส ์(SUN WORLD BANA HILLS) ดืม่ด า่

ไปกบัวิวทิวทศันข์องเมอืงบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็น

กระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ไดร้ับ

การบนัทึกจากกินเนสบุค๊เมือ่วนัที่ 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 

15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮ์ิลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลรี์สอรท์ และไดช้ืน่

ชมกบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็น

รีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการ

ท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลลค์ือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถกู

คน้พบโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัที่ฝรัง่เศสเป็นเจา้อาณานคิม จึงไดม้ีการสรา้ง

ถนนขึ้นไปบนภเูขา สร้างที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่

พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 

ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 



 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนบูฟุเฟ่ต ์บนบานาฮิลส ์

กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

น าท่านชม สะพานมือยกัษ ์(GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่

ล่าสดุซ่ึงอยู่บนเขาบานา่ ฮิลส ์เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมมีือ 2 ขา้ง

อุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหนง่ที่โดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจดุท่องเที่ยวนงึ

ที่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพวิวเขาบาน่า

ฮิลล ์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิ่ม 

 

น าท่านชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็น

สวนดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัส่วน

อย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มมุไหน

ของสวนก็สามารถถ่ายรปูออกมาไดส้วยงามอย่างมาก โดยในแตล่ะเดอืน

ก็จะมกีารจดัตกแตง่ผลดัเปลีย่นไปเรื่อยๆ  

 

 

 

น าท่าน สกัการะพระพทุธรปูหลินอ๋ึง (LINH UNH PAGODA) เป็น

พระพทุธรปูหินองคใ์หญ่ตัง้ตระหงา่นบนยอดเขาแห่งนี้ ใหท้่านไดข้อพร

เพื่อความเป็นมงคล 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนกุแฟนตาซีพารค์ (FANTASY PARK) ซ่ึงมี

เคร่ืองเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสข์องหนงั 4D ระทึก

ขวัญกับบา้นผีสิง เกมสส์นกุๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกชอ้ป

ป้ิงของที่ระลกึของสวนสนกุ (ไมร่วมค่าเขา้ชมหุ่นขีผ้ึง้) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองดานงั (DANANG) เพื่อรับประทานอาหารค า่ 

ค า่ บริหารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น พิเศษ ... เมนกู ุง้มงักร 

ที่พกั DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

  



 
 

Day3 สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั – สนามบินดานงั – สนามบินสวุรรณภมิู  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลบัเมอืงดานงัเพื่อชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร 

ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น า้ฮัน เปิดใหบ้ริการเมื่อ 29 

มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมอืงดานงั ซ่ึงสะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหมข่อง

เมืองดานงั ซ่ึงมีรปูป้ันที่มีหัวเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน า้ คลา้ยๆสิงคโปร ์หมายเหต:ุวันเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ 

และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

 น าท่านชม สะพานแห่งความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถกูประดบัตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจ และจากสะพานแห่งนีใ้หท้่านไดเ้ห็นวิว

ของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู ่สนามบินดานงั เพื่อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

10.10 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ965 

11.40 เดนิทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 

 

  



 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
ราคาเด็กไม่มีเตียง 

ราคา 

หอ้งพกัเด่ียว 

12 – 14 สงิหาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

19 – 21 สงิหาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

26 – 28 สงิหาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

02 – 04 กนัยายน 2565 11,990 10,990 2,500 

09 – 11 กนัยายน 2565 11,990 10,990 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 11,990 10,990 2,500 

23 – 25 กนัยายน 2565 9,990 9,990 2,500 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 11,990 10,990 2,500 

07 – 09 ตลุาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

09 – 11 ตลุาคม 2565 10,990 9,990 2,500 

14 – 16 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

15 – 17 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

16 – 18 ตลุาคม 2565 10,990 9,990 2,500 

21 – 23 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

22 – 24 ตลุาคม 2565 13,990 12,990 2,500 

23 – 25 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

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

 

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

*ไมร่วมค่าทิปมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหัวหนา้ทวัร ์1,200 บาท/ท่าน * 

*ไมร่วมค่า ประกนัสขุภาพ 200 บาท/ท่าน* 

  



 

 

 

ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นที่เหลอื 21 วนั 

ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วนั หรือราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดินทางไมถ่ึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความ

ตอ้งการ) 

3. ท่านที่ตอ้งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครั้งก่อนท าการออกบัตร

โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ที่เป็น

เพียงการแนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนกัท่องเที่ยวไดร้ับการตรวจยืนยนัว่ามเีชือ้โควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเตมิ (ไมร่วมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทกุประเภท ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรือเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบริษทัฯประกนัเป็นผูพ้ิจารณา 

 

 

 



 



  



 



 


