
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เมอืงดานงั    
LAVENDER 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

2 
สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ – รา้นเยือ่ไผ ่– ลอ่งเรือกระด้ง 
– รา้นหนิออ่น – เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น 

   
LAVENDER 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 
ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยกัษ์ – สวน
ดอกไม้แห่งความรกั – สกัการะพระพุทธรูปหลินอึง๋ – สวน
สนุกแฟนตาซีพาร์ค 

   

MERCURE 
FRENCH 
VILLAGE BANA 
HILLS  
หรือเทยีบเทา่  

4 
อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์ – เมืองดานงั – 
สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั – สนามบินดานัง – 

    



 

 

 
 
 

 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมืองดานงั 

13.00 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI VIETJET AIR 
โดยมเีจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

15.50 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่
VZ962 

17.30 เดินทางถึง สนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม หลงัจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองดานงั (DANANG) เป็นเมืองทา่ส าคญัของเวียดนามกลางตอนใต ้ต ัง้อยูร่มิชายฝั่ ง
ทะเลจีนใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวียดนาม ดานงัจดัเป็นพื้นทีอ่ตุสาหกรรม และมี
ทา่เรือทีร่องรบัการขนสง่สนิคา้ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต ัง้อยูใ่นเมืองจ านวนหน่ึง สนิคา้เศรษฐกจิ
ของเมอืงไดอ้าหารทะเล จงึท าใหเ้มอืงดานงัมอีาหารท าเลทีร่าคาถูก ซึง่ถูกใจนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งมาก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  LAVENDER HOTEL DANANG ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 
 

Day2 สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋ – รา้นเยื่อไผ่ – ล่องเรือกระด้ง – รา้นหินอ่อน – เมือง
โบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ



 

 

น าท่าน เดินทาง ส ักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  (LINH UNG 
TEMPLE) นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋แกะสลกัด้วยหินอ่อนสูง
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ต ั้งดี หนัหน้าออกสู่
ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ต ั้งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมง
นิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปกัรกัษา หลนิอึง๋มีความหมายวา่สม
ปรารถนาทุกประการ ต ั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระ
อรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัทีม่ีเอกลกัษณ์ทา่ทางที่ถ่ายทอด
อารมณ์ทกุอยา่งของมนุษย์ซึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางชมสนิคา้พ้ืนเมืองของเวียดนาม รา้นเยื่อไผ ่
(BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้พ้ืนเมือง สนิคา้ทีท่ ามาจากไมไ้ผ ่
เป็นสนิคา้ OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามใหท้า่นใหเ้ลือก
ซื้อเพือ่เป็นของฝาก และสนิคา้อืน่ๆมากมาย 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 
 

 

น าทา่น ลอ่งเรือกระดง้ (BASKET BOAT) หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอย
อนัต ัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามหมูบ่้านแห่งน้ี
เคยเป็นที่พกัอาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนที่หมู่บ้านแห่งน้ีคือ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวฒันธรรมของชาวบ้าน ณ 
หมู่บ้านแห่งน้ี หมายเหตุ:ท่านสามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของ
ทา่น 
ระหว่างทางน าท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นรา้นของฝากท้องถิ่นมีสนิค้า
มากมาย 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT 
TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยงัคงเอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไว้
อยา่งดีเยีย่ม โดยทา่นสามารถเดนิเลน่ ถา่ยรูป ตามตรอกซอกซอยตา่งๆ 
ได ้ไฮท์ของการมาถา่ยรูปเช็คอนิทีน้ี่คือการไดข้ึน้ไปถา่ยรูปจากมุมสูง
ของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ท ัง้วิว ได้ท ัง้ชิมกาแฟรสชาติออริจินลั

 



 

 

ของเวียดนาม 
 

 

 
น าท่ าน ชม  สะพ านญี่ ปุ่ น  (JAPANESE 
BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อน้ี
เน่ืองจากสะพานแหง่น้ีสรา้งขึน้โดยชุมชนชาว
ญีปุ่่ น เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดีต 
400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่ นมาต ั้ง
รกรากอยู่ และสรา้งขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาว
จีนและญี่ปุ่ น สะพานญี่ปุ่ นแห่งเมืองฮอยอนัน้ี 
สรา้งขึน้ต ัง้แตปี่ ค.ศ.1593 นบัถงึวนัน้ีก็มีอายุ 
427 ปีเลยทีเดียวนบัวา่เกา่แกม่าก เป็นสะพาน
ทีส่รา้งดว้ยวสัดุท ัง้ไมแ้ละปูน แมผ้า่นกาลเวลา
มานานแต่ยงัคงงดงามด้วยความมีเอกลกัษณ์ 
จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ลกัษณะเฉพาะของ
สะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแหง่น้ี 

  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั  LAVENDER HOTEL DANANG ระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ 

 



 

 

Day3 ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรกั – 
สกัการะพระพุทธรูปหลนิอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งาอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางซื้อของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิ

แมน่ ้าฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายของ สนิคา้ทีนิ่ยมอยา่งมากคอื เมล็ดบวัอบแหง้ กาแฟเวียดนาม
มหีลากหลายแบรนด์เชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้ 

เทีย่ง บรอิาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่บานา ฮลิส์ (BANA HILLS) แหลง่รวมความสนุกและความบนัเทงิบนยอดเขาสงู อยูห่า่ง

จากตวัเมืองดานงัประมาณ 40 กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพ่กัผอ่นตากอากาศของชาวฝร ั่งเศส เมือ่สมยั
สงครามโลกคร ัง้ที ่1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝร ั่งเศสพ่ายแพ้ จงึกลบัประเทศไป ท าใหบ้านาฮิลล์ถูกทิง้
รา้งนานหลายปี กระท ั่งถูกบรูณะอกีคร ัง้ในปี  2009 

 
กจิกรรมทีน่่าสนใจ 

 

น าท่านชม สะพานมือย ักษ์ (GOLDEN BRIDGE) 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ต ั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเทีย่ว
นึงทีไ่ด้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ทา่นสามารถถ่ายรูป
ภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้
อยา่งเต็มอิม่ 

 

น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN 
D'AMOUR) เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝร ั่งเศส ทีม่ีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ ถู กจ ัด เป็นส ัดส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุม
ไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่าง
มาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจดัตกแต่งผลดัเปลี่ยน
ไปเรือ่ยๆ  

 



 

 

 

 
  

 

 
น าท่าน สกัการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH 
PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหนิองค์ใหญต่ ัง้ตระหง่าน
บนยอดเขาแหง่น้ี ใหท้า่นไดข้อพรเพือ่ความเป็นมงคล 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY 
PARK) ซึง่มีเครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย
ความมนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับ้านผีสิง เกมส์
สนุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถบ ัม้ หรือจะเลือกช้อปป้ิงของที่
ระลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขี้ผึง้) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูบฟุเฟ่ต์นานาชาต ิบนบานาฮลิส์ 
ทีพ่กั MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเทา่   
 กรณีหอ้งพกั 3 ทา่นเต็มลูกคา้ตอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนบานาฮลิส์มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 2,500 บาท/หอ้ง 
 การบริหารจดัการห้องพกั ห้องอาจอยู่ไกลกนั หรือคนละตึก รวมถึงประเภทห้องพกัแต่ละประเภททาง

โรงแรมเป็นผูก้ าหนดแตเ่พียงผูเ้ดียว 



 

 

   
 
  

 

Day4 อสิระทา่นเพลดิเพลนิยนยอดเขาบาน่าฮลิส์ – เมืองดานงั – สะพานมงักร – สะพานแห่ง
ความรกั – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์อย่างจุใจ บน
เขาบานาฮิลส์แห่งน้ียงัมีคาเฟ่มากมายให้ท่านได้เช็คอิน
ถ่ายรูป จิบเครื่องดื่มยามเช้า พรอ้มกบัอากาศทีเ่ย็นสบาย 
มที ัง้คาเฟ่ของทอ้งถิน่ และคาเฟ่ระดบัเวลิด์ไวด์อยา่งสตาร์
บคัส์ก็ม ีหลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางดว้ยกระเขา้ไฟฟ้ากลบั
สู ่เมืองดานงั  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 



 

 

 น าทา่นเดนิทางกลบัเมืองดานงัเพือ่ชม สะพานมงักร 
(DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม ่
สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้าน
ล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแม่น ้าฮนั เปิด
ให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมือง
ดานงั ซึ่งสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่ง
ใหมข่องเมืองดานงั ซึ่งมีรูปปั้นทีม่ีหวัเป็นมงักรและ
หางเป็นปลา พ่นน ้า คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วนั
เสาร์-อาทติย์เวลา 3 ทุม่ มงักรจะพ่นน ้า และพ่นไฟ
เป็นเวลา 5 นาท ี
น าท่ าน ช ม  ส ะพ าน แ ห่ ง ค ว าม ร ัก  (LOVE 
BRIDGE) เป็นสะพานทีถู่กประดบัตกแต่งด้วยเสา
รูปหวัใจ และจากสะพานแหง่น้ีใหท้า่นไดเ้ห็นววิของ
สะพานมงักรแบบเต็มๆ 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิดานงั เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

18.10 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่
VZ963 

19.50 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 3 ท่าน 
(เน่ืองจากเป็นหอ้งพกั

ส าหรบั  
4 ทา่น จงึมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

22 – 25 กนัยายน 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 

** ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋วเครือ่งบนิ (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 

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

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
*ไม่รวมค่า ประกนัสขุภาพ 200 บาท/ทา่น* 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วนั 

ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือทวัร์ราคาพเิศษ ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 
เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการ
แนะน าเท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดห้องพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


