วันที่
1
2
3

โปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปป��งฮาน
มาร์เก็ต – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง
บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะ
พระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
HOTEL LAVENDER
หรือเทียบเท่า
HOTEL LAVENDER
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบิ น สุ วรรณภูมิ – สนามบิ นดานั ง – สั กการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปป��งฮาน มาร์เก็ ต – ล่ องเรือกระด้ ง – เมื อง
โบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง
04.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ
07.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ964
08.50 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตาม
รายการ
นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูง
ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ป�กรักษา หลิ นอึ๋งมี ความหมายว่าสมปรารถนาทุ กประการ ตั้งอยู่บ นชายหาดบ๊ายบุ ต ในลานวัดมีพ ระอรหั นต์ 18 องค์เป�นหิ นอ่ อนแกะสลั กที่มี
เอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม ระหว่างทางนำท่านชมสินค้าจาก ร้านหินอ่อน
นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปป��งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป�นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย
ของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป�นต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์
นำท่ านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) ร้านขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ เป�น สินค้า OTOP ของเวียดนามของฝากของ
เวียดนามให้ท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป�นของฝาก

นำท่ าน ล่ อ งเรื อ กระด้ ง (BASKET BOAT) หมู่ บ้ า นเล็ ก ๆในเมื อ งฮอยอั น
ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป�นที่พัก
อาศัยของทหาร อาชีพ หลักของคนที่ หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หมายเหตุ:ท่าน
สามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของท่าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอก
ซอย ได้ทงั้ วิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม

นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป�นสะพานที่
สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ป�กว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่ง

เมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ป� ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ป�เลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป�นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่าน
กาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป�นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้
นำท่านเดินทางกลับ เมืองดานัง (DANANG) เป�นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝ��งทะเลจีนใต้ จัดเป�น 1 ใน 5 เขตการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป�นพื้นที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมือง
จำนวนหนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล
ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2 บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตา
ซีพาร์ค – เมืองดานัง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร
เดิมเคยเป�นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำ
ให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายป� กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในป� 2009
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าซัน เวิ ลด์ บานาฮิ ลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มดํ่า
ไปกับวิวทิวทัศน์ ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็ น
กระเช้าลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รบั
การบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15
นาที) ขึน้ ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮลิ ล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รสี อร์ท และได้ช่นื ชมกับ
สุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ ากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็ นรีสอร์ท
และสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ตัง้ อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเทีย่ วของ
เวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาว
ฝรั ่งเศสเมื่อสมัยทีฝ่ รั ่งเศสเป็ นเจ้าอาณานิคม จึงได้มกี ารสร้างถนนขึน้ ไปบนภูเขา
สร้างที่พ ัก สิ่งอํานวยความสะดวกต่ างๆ เพื่อใช้เป็ นที่พ ักผ่อน เนื่ องจากที่น่ี มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี อุณหภูมเิ ฉลีย่ ทัง้ ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส

กิจกรรมที่น่าสนใจ
นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่ง
อยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป�นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ใน
ตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป�นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป�น
อย่ างมาก ท่ านสามารถถ่ ายรูป ภาพวิวเขาบาน่ าฮิล ล์ ในวิ วพาโนรามา 360
องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม
นำท่ า นชม สวนดอกไม้ แ ห่ ง ความรั ก (LE JARDIN D'AMOUR) เป� น สวน
ดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป�นสัดส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถ
ถ่ายรูป ออกมาได้ ส วยงามอย่ างมาก โดยในแต่ล ะเดื อนก็ จะมีก ารจัด ตกแต่ ง
ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

น ำท่ าน สั ก ก าระพ ระพุ ท ธรู ป ห ลิ น อึ๋ ง (LINH UNH PAGODA) เป� น
พระพุ ทธรูป หินองค์ใหญ่ ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่ งนี้ ให้ท่ านได้ขอพรเพื่ อ
ความเป�นมงคล
นํ า ท่ านเดิน ทางสู่ สวนสนุ ก แฟนตาซี พ าร์ค (FANTASY PARK) ซึ่ง มี
เครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบ้านผีสงิ เกมส์สนุ กๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้ ง
ของทีร่ ะลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (DANANG) เพื่อรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ ... เมนูกุ้งมังกร
ที่พัก DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝ��งของแม่น้ำฮัน เป�ดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ป� แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป�น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปป��นที่มีหัวเป�นมังกรและหาง
เป�นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป�นเวลา 5 นาที
นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป�นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ965
11.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็กไม่มีเตียง

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

12 – 14 สิงหาคม 2565

12,990

11,990

2,500

19 – 21 สิงหาคม 2565

11,990

10,990

2,500

26 – 28 สิงหาคม 2565

11,990

10,990

2,500

02 – 04 กันยายน 2565

11,990

10,990

2,500

09 – 11 กันยายน 2565

11,990

10,990

2,500

16 – 18 กันยายน 2565

11,990

10,990

2,500

23 – 25 กันยายน 2565

9,990

9,990

2,500

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565

11,990

10,990

2,500

07 – 09 ตุลาคม 2565

11,990

10,990

2,500

08 – 10 ตุลาคม 2565

11,990

10,990

2,500

09 – 11 ตุลาคม 2565

10,990

9,990

2,500

14 – 16 ตุลาคม 2565

12,990

11,990

2,500

15 – 17 ตุลาคม 2565

12,990

11,990

2,500

16 – 18 ตุลาคม 2565

10,990

9,990

2,500

21 – 23 ตุลาคม 2565

12,990

11,990

2,500

22 – 24 ตุลาคม 2565

13,990

12,990

2,500

23 – 25 ตุลาคม 2565

12,990

11,990

2,500

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

อัตราค่าบริการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,200 บาท/ท่าน *
*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท/ท่าน*
สำคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่ หลือ 21 วัน ก่อน
การเดินทาง กรณีวนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน 100% เท่านัน้
2. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็ นต้องมีผเู้ ดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตามจํานวนทีก่ ําหนด ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
่อนการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิม่ ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทําการออกบัตรโดยสาร
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นเพียงการแนะนํา
เท่านัน้
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบั การตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์)
5. ในกรณีทภ่ี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่ นแปลงเป็ นส่วนลดหรือเงินสดได้
7. เงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ฯประกันเป็ นผูพ้ จิ ารณา

