
 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 

 
 
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานัง – เมอืงเว ้– วดัเจดยี์เทียนมู่ – ล่องเรอืมงักร
แมน้ํ่าหอม – ตลาดองบา 

   
THANH LICH ROYAL 
BOUTIQUE HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

2 
นัง่รถสามล้อซิโคล่ – พระราชวงัดายโนย – เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่ น – 
ล่องเรอืกระดง้ – เมอืงดานงั – สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั    

LUXTERY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
บานา ฮลิส ์– นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์– สะพานมอืยกัษ์ – สวนดอกไม้
แห่งความรกั –สกัการะพระพุทธรูปหลินอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สกัการะ
เจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ – ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์กต็ 

   
LUXTERY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

4 สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
** รายการทวัรข์้างต้นอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการท่องเท่ียว ** 



 

 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ964 07.30 09.10 VZ965 10.10 11.50 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ท่ีคอนเฟิรม์จากเจ้าหน้าท่ีทุกคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่มีเตียง 

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

14 – 17 มกราคม 2566 12,990 11,990 2,900 
02 – 05 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
03 – 06 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
09 – 12 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
10 – 13 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
11 – 14 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
23 – 26 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
24 – 27 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
25 – 28 กมุภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 
09 – 12 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,900 
10 – 13 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,900 
11 – 14 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,900 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบินลด 4,000 บาท/ท่าน ** 
อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

  

โปรแกรมเดินทาง 4 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรณุาทําการจองล่วงหน้ากอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 6,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร ัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าที่เป็นเพียงการแนะนํา
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดร้บัการตรวจยืนยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิ่มเติม  (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กาํหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางต้องรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 

 
 
Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วดัเจดียเ์ทียนมู่ – ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม – ตลาดองบา 

04.30 พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI VIETJET AIR โดยมเีจ้าหน้าที่ให้การตอนรบั และ 
อํานวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่่าน 

07.30 นําท่านเดนิทางสู ่สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ964 
08.50 เดนิทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้นําผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทาง

ท่องเทีย่วตามรายการ 



 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ในสมยัราชวงศเ์หงยีนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มชีื่อเสยีงจากโบราณสถานที่มอียู่ทัว่
เมอืง เมอืงเวต้ ัง้อยู่ในเวยีดนามตอนกลาง รมิฝัง่แม่น้ําหอม ในช่วงสงครามเวยีดนาม เวอ้ยู่ในตําแหน่งที่ใกล้กบัอาณาเขตระหว่างเวยีดนาม
เหนือและเวยีดนามใต ้โดยเวอ้ยู่ในอาณาเขตของเวยีดนามใต ้ในปี พ.ศ. 2511 ตวัเมอืงไดร้บัความเสยีหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถาน

หลายแห่งทีร่ะดมยงิและถูกระเบดิจากกองทพัอเมรกินั แมห้ลงัสงครามสงบลงแลว้ เหล่าโบราณสถานกย็งัไม่ไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจาก
ถูกกลุ่มผู้นําคอมมวินิสต์และชาวเวยีดนามบางส่วนมองว่าเป็นสญัลกัษณ์ของระบอบศกัดนิาในอดตี แต่หลงัจากที่แนวคดิทางการเมอืงได้
เปลีย่นแปลงไป กเ็ริม่มกีารบรูณะโบราณสถานบางสว่นมาจนถงึปัจจุบนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 

วดัเจดีย์เทียนมู่  (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์การเมืองของ เวียดนาม วัดแห่ งนี้ ถือ เป็นศูนย์กลางทาง
พระพุทธศาสนานิกายเซน และมจีุดเดน่คอืเจดยี์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืงเว ้มลีกัษณะเป็นเจดยี์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม  สูงทัง้หมด 7 ชัน้ แต่ละชัน้เชื่อว่า
เป็นตวัแทนชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า โดยเอกลกัษณ์อีกอย่างหนึ่งของวดั
เจดยี์เทียนมู่คอื รถออสตินสฟ้ีา ที่ถูกเกบ็รกัษาและจดัแสดงไวภ้ายในวดัแห่งนี้ 
โดยมปีระวตัวิา่ พระภกิษุทกิกวางหยก วยั 73 ปี เจา้อาวาสวดัเทียนมู่ไดใ้ชร้ถคนั
นี้เป็นพาหนะไปเผาตวัเองทีก่ลางกรงุไซ่ง่อนหรอืโฮจิมนิห์ซิตี้ในปัจจุบนัเพื่อเป็น
การประทว้งรฐับาลพระองค ์ 

  



 

 
หลงัจากนัน้นําท่านเดนิสูท่่าเรอืแมน้ํ่าหอม ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม (DRAGON BOAT) เพื่อชมศลิปะการแสดงทีเ่คยจดัถวายในราชสาํนัก
ของกษตัรยิ์เวยีดนาม เป็นเรอืมงักร 2 หวั จําลองมาจากเรอืราชพาหนะในสมยัราชวงศเ์หงียน 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปป้ิงที่เมอืงเว ้เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมอืงเว ้ส่วนใหญ่เป็นสนิคา้
นําเขา้จากจนี เชน่เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 

ทีพ่กั THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day2 นัง่รถสามล้อซิโคล่ – พระราชวงัดายโนย – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง – 

สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พิเศษ!! นําท่าน นัง่รถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) ชมเมอืงเวโ้ดยรอบ และผ่าน
ชมดา้นนอกของ พระราชวงัดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่
ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวงัแห่งสุดท้ายของราชวงศ์
เหงยีนทีป่กครองประเทศเวยีดนาม เป็นพระราชวงัทีม่สีถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
อลงัการเป็นอย่างยิง่ พระราชวงัไดโนย จําลองแบบมาจากพระราชวงักูก้ง หรอื
พระราชวงัต้องห้าม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูป
สีเ่หลีย่มจตัุรสั ลอ้มรอบดว้ยคูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น เนื้อที่ประมาณ 5 ตาราง
กโิลเมตร และพระราชวงัแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ์ในราชวงศ์เหงยีนมา
ทุก 

นําท่านเดนิทางสู ่ร้านเยื่อไผ ่(BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้พื้นเมอืง สนิคา้ที่ทํามาจากไมไ้ผ่ เป็นสนิคา้ OTOP ของเวยีดนามของฝาก
ของเวยีดนามใหท้่านใหเ้ลอืกซื้อเพื่อเป็นของฝาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ **นําท่านชมผลติภณัฑจ์ากไขม่กุใกล้ๆ กบัรา้นอาหาร 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมอืงมรดกโลกทีย่งัคงเอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ย่างดี
เยีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรปู ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเชค็อินที่นี้ คอืการไดข้ึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของ
คาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาติออรจิินัลของเวยีดนาม  นําท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นรา้นของฝากท้องถิ่นมสีนิคา้
มากมาย 
 

  



 

 
 

นําท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมติรไมตร ีที่ไดช้ื่อนี้เนื่องจาก
สะพานแห่งนี้สรา้งขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น เป็นสะพานที่สรา้งขึ้นขา้มคลองที่ในอดตี 400 ปี
กว่าที่ผ่านมา มชีุมชนชาวญี่ปุ่ นมาตัง้รกรากอยู่ และสรา้งขึ้นท่ามกลางหมู่บา้นชาวจีนและ
ญีปุ่่ น สะพานญีปุ่่ นแห่งเมอืงฮอยอนันี้ สรา้งขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวนันี้กม็อีายุ 427 ปี
เลยทีเดยีวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างดว้ยวสัดุทัง้ไมแ้ละปูน แมผ้่านกาลเวลามา
นานแต่ยงัคงงดงามดว้ยความมเีอกลกัษณ์ จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ลกัษณะเฉพาะของ
สะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแห่งนี้ 
นําท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวน
มะพรา้วรมิแมน้ํ่า ในอดตีชว่งสงครามหมูบ่า้นแห่งนี้เคยเป็นที่พกัอาศยัของทหาร อาชพีหลกั
ของคนทีห่มูบ่า้นแห่งนี้คอืประมง ระหวา่งการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ 
หมูบ่า้นแห่งนี้ หมายเหตุ:ท่านสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของท่าน  

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมอืงท่าสาํคญัของเวยีดนามกลางตอนใต้ ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลจีนใต้ จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวยีดนาม ดานงัจดัเป็นพื้นทีอุ่ตสาหกรรม และมที่าเรอืทีร่องรบัการขนส่งสนิคา้ มโีรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตัง้อยู่
ในเมอืงจํานวนหนึ่ง สนิคา้เศรษฐกจิของเมอืงไดอ้าหารทะเล จึงทําให้เมอืงดานังมอีาหารทําเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่า ง
มาก  
นําท่านชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น้ําฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึง่สะพานมงักรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหมข่องเมอืงดานงั ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหาง
เป็นปลา พ่นน้ํา คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหตุ:วนัเสาร์-อาทติย์เวลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน้ํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

 นําท่านชม สะพานแห่งความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถู่กประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านไดเ้ห็นววิ
ของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูกุง้มงักร 
ทีพ่กั LUXTERY HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า   
 
  



 

 
 
Day3 บานา ฮิลส์ – นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรกั –สกัการะ

พระพทุธรปูหลินอ๋ึง – สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ – สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง – ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบนัเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตวัเมอืงดานังประมาณ 40 
กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพ่กัผอ่นตากอากาศของชาวฝรัง่เศส เมือ่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝรัง่เศสพ่ายแพ้ จึง
กลบัประเทศไป ทําใหบ้านาฮลิล์ถูกทิ้งรา้งนานหลายปี กระทัง่ถูกบรูณะอกีคร ัง้ในปี  2009 

 

นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มดํ่าไปกบั
ววิทวิทศัน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้า
รางเดยีวแบบไมห่ยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้บัการบนัทึกจากกนิเนสบุ๊
คเมือ่วนัที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์
ฮลิล์อนัเกา่แกข่องบานาฮลิล์รสีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทศัน์ในแบบพาโนรา
มาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรสีอร์ทและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัด
แห่งเมอืงดานงั ถูกคน้พบโดยชาวฝรัง่เศสเมือ่สมยัทีฝ่ร ัง่เศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงไดม้ี
การสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่
พกัผ่อน เนื่องจากที่นี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีส 

 
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 



 

 

นําท่านชม สะพานมือยกัษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ล่าสดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุ้ม
ไว ้ตัง้อยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่
ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮิลล์ 
ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเตม็อิม่ 

 

 
 

 

นําท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวน
ดอกไมส้ไตล์ฝร ัง่เศส ที่มดีอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่าง
สวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของ
สวนกส็ามารถถ่ายรปูออกมาไดส้วยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดอืนกจ็ะมี
การจดัตกแต่งผลดัเปลีย่นไปเรือ่ยๆ  



 

 

 
นําท่าน สกัการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง (LINH UNH PAGODA) เป็น
พระพุทธรปูหนิองคใ์หญ่ตัง้ตระหงา่นบนยอดเขาแห่งนี้ ใหท้่านไดข้อพรเพื่อ
ความเป็นมงคล 

 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมี
เครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของหนัง 4D ระทึก
ขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม้ หรอืจะเลือกชอ้ปป้ิง
ของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุ่นขีผ้ ึง้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบเุฟ่บนบานาฮลิส ์

  



 

นําท่านเดนิทาง สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง (LINH UNG TEMPLE) นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋แกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดด
เดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มทีําเลทีต่ ัง้ด ีหนัหน้าออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรใหช้ว่ยปกปักรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหิน
อ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
นําท่านเดนิทางซื้อของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้
มากมายของ สนิคา้ทีน่ิยมอย่างมากคอื เมลด็บวัอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมหีลากหลายแบรนดเ์ชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้   

คํ่า บรหิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั LUXTERY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day4 สนามบินดานัง – สนามบินสวุรรณภมิู  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางกลบัสู ่สนามบินดานัง เพื่อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.10 นําท่านเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ965 
11.40 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 



 

 



 

  



 

 



 

 


