
 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง    
LUXTERY HOTEL  

หรือเทียบเทา  

2 

บานา ฮิลส – นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส – สะพานมอืยักษ 

– สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุก

แฟนตาซีพารค 
 

Buffet 

Bana Hills 

Buffet 

Mercure 

MERCURE FRENCH 

VILLAGE BANA HILLS  

หรือเทียบเทา  

3 

อิสระทองเที่ยวบนบานา ฮิลส – จัตุรัสแหงดวงดาว – สักการะเจาแม

กวนอิมหลินอึ๋ง – ลองเรือกระดง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพาน

ญี่ปุน – เมืองดานัง 

Buffet 

Mercure  

หมอไฟ 

ทะเลเดือด 

 และกุงมังกร 

LUXTERY HOTEL  

หรือเทียบเทา  

4 
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก– ชอปปงฮาน มาร

เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูม ิ  เฝอเวยีดนาม   

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 



 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VN626 18.00 19.40 VN627 15.20 17.00 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 

ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 3 ทาน 
*เน ื ่องจากเปนหองพักแบบ    

4 ทานจึงมีคาใชจายเพิ่มเติม* 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

23 – 26 มีนาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 

24 – 27 มีนาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 

13 – 16 เมษายน 2566 22,990 23,590 21,990 5,900 

14 – 17 เมษายน 2566 22,990 23,590 21,990 5,900 
** ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินลด 4,000 บาท/ทาน ** 

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 5,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 

2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจาย

สวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทานั้นเปนผูพิจารณา 

7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงนิสดหรือสวนลดอื่นๆ ได 

8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

  

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

           เที่ยวบินท่ี       เวลาออก   เวลาถึง            เที่ยวบินท่ี       เวลาออก   เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง 

15.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการ

ตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

18.00 นำทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เท่ียวบินที่ VN626 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเคร่ือง) 

19.40 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยวตาม

รายการ 

 นำทานเดินทางสู เมืองดานัง (DANANG) หรือ ดาหนัง เปนเมืองทาสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝงทะเลจีนใต จัดเปน 1 ใน 5 เขต

การปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม นอกจากนี้เมืองดานังยังเปนเมืองท่ีเต็มไปดวยรานอาหารทะเลท่ีทานสามารถหาทานไดจากรานอาหารทั่วทั้งเมือง 

และเปนอาหารทะเลราคาที่ไมแพงมากอาทิกุงมังกรเปนตน 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

ที่พัก LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

Day2 บานา ฮิลส – นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส – สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง 

– สวนสนุกแฟนตาซีพารค 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นำทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนกุและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยูหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 

เดิมเคยเปนสถานที่พักผอนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เม่ือสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แตหลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพายแพ จึงกลับประเทศไป ทำ

ใหบานาฮิลลถูกทิ้งรางนานหลายป กระทัง่ถูกบูรณะอีกครั้งในป  2009 

 

 

 

 



 

 

 

นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน

ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุด

จอดเปนระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 

(ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และได

ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและ

สถานที่พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวา

บานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมยัท่ีฝรัง่เศสเปนเจาอาณานคิม 

จึงไดมีการสรางถนนข้ึนไปบนภูเขา สรางท่ีพัก สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใชเปนท่ีพักผอน 

เน่ืองจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟต บนบานาฮิลส 

 

 

นำทานชม สะพานมือยักษ (GOLDEN BRIDGE) แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา 

ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตำแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงาม

เปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล 

ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม 

 

 

นำทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่

มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ที่ไมวา

ทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก โดยในแตละเดือนก็จะมี

การจัดตกแตงผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

นำทาน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เปนพระพุทธรูป

หินองคใหญตั้งตระหงานบนยอดเขาแหงนี้ ใหทานไดขอพรเพ่ือความเปนมงคล 

 

นำทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเลน

หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง 

เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกชอปปงของที่ระลึกของสวน

สนุก (ไมรวมคาเขาชมหุนขี้ผึ้ง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟต บนบานาฮิลส 

ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

 กรณีหองพัก 3 ทานเต็มลูกคาตองพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลสมีคาใชจายเพิ่ม 3,000 บาท/หอง 

 

Day3 จัตุรัสแหงดวงดาว – สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง – หมูบานกั๊มทาน – ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานญี่ปุน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานชมที่เที่ยวใหมบนบานา ฮิลสที่ จัตุรัสแหงดวงดาว (ECLIPSE SQUARE) นำทาน

เดินทางชมความสวยงามของสถาปตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสู อาณาจักรแหง

ดวงดาวที่มีเสนทางเชื่อมตอระหวางอาณาจักรแหงดวงจันทรและอาณาจักรแหงดวงอาทิตย

ถนนที่แสนงดงาม และสถาปตยกรรมที่ล้ำสมัยจุดเดนของที่แหงนี้อีกจุดคือกระจกใสทรง

สามเหลี่ยมที่ดูคลายกับพิพิธภัณฑลูฟวรที่ฝรั่งเศส ใหความรูสึกเหมือนทานกำลังทองอยูใน

โลกแหงเวทมนตและดวงดาวหลังจากนั้นนำทานเดินทางดวยกระเขาไฟฟากลับสู เมืองดานัง 

 
 

 

 

 



 
 

 นำทานเดินทาง สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูง

ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก

ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบตุ ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มี

เอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม 

 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... หมอไฟทะเลเดอืด+กุงมงักรทานละครึ่งตัว 

  
 หมายเหตุ: รูปแบบอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตละราน แตละชวงเวลาอาจมีรูปแบบหนาตาเมนูที่แตกตางกัน กรณีรานปดหรือไมพรอมใหบริการ

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรานอาหารโดยไมจำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

กิจกรรมสุดพิเศษ 

นำทานเดินทางสู   หมู บ านกั ๊มทาน (CAM THANH VILLAGE) เพื ่อนำทาน 

ลองเรือกระดง (BASKET BOAT) หมู บานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั ้งอยู ในสวน

มะพราวริมแมน้ำ ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร 

อาชีพหลักของคนที่หมู บานแหงนี้คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม

วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้ สามารถใหทิปไดตามความพอใจของทาน 

จากนั้นนำทานเดินทางชม รานหินออน เปนรานของฝากทองถิ่นมีสินคามากมาย 

 

จากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณและรักษาวัฒนธรรมไวอยางดีเยี่ยม 

โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตามตรอกซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการมาถายรูปเช็คอินที่นี้คือการไดขึ้นไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟที่อยูตามซอก

ซอย ไดทั้งวิว ไดท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม  

 นำทานชม สะพานญี่ปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหงมิตรไมตรี ที่ไดชื่อนี้เนื่องจากสะพานแหงนี้สรางขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุน เปนสะพานที่

สรางข้ึนขามคลองท่ีในอดีต 400 ปกวาที่ผานมา มีชุมชนชาวญี่ปุนมาตั้งรกรากอยู และสรางข้ึนทามกลางหมูบานชาวจีนและญี่ปุน สะพานญี่ปุนแหง 



 
 

         เมืองฮอยอันนี้ สรางข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปเลยทีเดียวนับวาเกาแกมาก เปนสะพานที่สรางดวยวัสดุทั้งไมและปูน แมผาน

กาลเวลามานานแตยังคงงดงามดวยความมีเอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุนเมืองฮอยอันแหงน้ี 

ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  

ที่พัก LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

Day4 สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก – ชอปปงฮาน มารเก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทา

ถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอสองฟากฝงของแมน้ำฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส

ฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปนที่มีหัวเปนมังกรและหาง

เปนปลา พนน้ำ คลายๆสิงคโปร หมายเหตุ:วนัเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ำ และพนไฟเปนเวลา 5 นาที 

 นำทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพาน

มังกรแบบเต็มๆ นำทานชมสินคาจาก รานเยื่อไผ สินคา OTOP เปน 

 นำทานเดินทางซื้อของฝาก ชอปปงฮาน มารเก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ำฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมาย

ของ สินคาที่นิยมอยางมากคือ เมล็ดบัวอบแหง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนดเชน G7, TRUNG NGYUEN เปนตน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน พิเศษ ... เมนูเฝอ เวียดนาม 

 ไดเวลาอันสมควร นำทานเดินทางกลับสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

15.20 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN627 

17.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 

  



 



 



 



 


