
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

วันที ่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหง

ความรัก 
   

LUXTERY HOTEL 

หรือเทียบเทา  

2 
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุน – ลองเรือกระดง – บานา ฮิลส – นั่งกระเชา

ไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส – สวนสนุกแฟนตาซีพารค   
Bana Hills 

Buffet 

MERCURE FRENCH 

VILLAGE BANA HILLS  

หรือเทียบเทา  

3 

สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ ๋ง – 

สักการะเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึง – ชอปปงฮาน มารเก็ต – สนามบินดานัง – สนามบนิ

สุวรรณภูม ิ
  

ขนมปง 

ฝรั่งเศส 
 

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการทองเท่ียว ** 



 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ962 15.50 17.30 VZ963 18.10 19.50 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 

ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 3 ทาน 
*เนื่องจากเปนหองพักแบบ     

4 ทานจึงมีคาใชจายเพิ่มเติม* 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 9 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

13 – 15 เมษายน 2566 19,990 20,590 18,990 4,900 

14 – 16 เมษายน 2566 19,990 20,590 18,990 4,900 

15 – 17 เมษายน 2566 19,990 20,590 18,990 4,900 

21 – 23 เมษายน 2566 13,990 14,590 12,990 3,900 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 14,990 15,590 13,990 3,900 

01 – 03 พฤษภาคม 2566 13,990 14,590 12,990 3,900 

02 – 04 พฤษภาคม 2566 13,990 14,590 12,990 3,900 

06 – 08 พฤษภาคม 2566 13,990 14,590 12,990 3,900 

17 – 19 พฤษภาคม 2566 12,990 13,590 11,990 3,900 

19 – 21 พฤษภาคม 2566 13,990 14,590 12,990 3,900 

26 – 28 พฤษภาคม 2566 13,990 14,590 12,990 3,900 
** ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินลด 4,000 บาท/ทาน ** 

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

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,200 บาท 

  

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

 

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. ทานที่ตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาที่เปนเพียงการแนะนำเทานั้น 

4. ระหวางทองเที่ยวหากนักทองเที่ยวไดรับการตรวจยืนยันวามีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจาย

สวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

6. ประกันของทางบรษิัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทานั้นเปนผูพิจารณา 

7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงนิสดหรือสวนลดอื่นๆ ได 

8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

  



 
 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก 

13.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ 

และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

15.50 นำทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ962 

17.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยวตาม

รายการ 

นำทานเดินทางสู เมืองดานัง (DANANG) เปนเมืองทาสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝงทะเลจีนใต จัดเปน 1 ใน 5 เขตการปกครอง

สวนทองถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเปนพื้นที่อุตสาหกรรม และมีทาเรือที่รองรับการขนสงสินคา มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยูในเมืองจำนวน

หนึ่ง สินคาเศรษฐกิจของเมอืงไดอาหารทะเล จึงทำใหเมืองดานังมีอาหารทำเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักทองเที่ยวชาวไทยอยางมาก  

นำทานชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มี

ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 

ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝงของแมน้ำฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 

2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพาน

มังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปนท่ีมีหัวเปนมังกรและ

หางเปนปลา พนน้ำ คลายๆสิงคโปร หมายเหตุ:วนัเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะ

พนน้ำ และพนไฟเปนเวลา 5 นาที 

นำทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตง

ดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก LUXTERY DANANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

  



 
 

 

Day2 เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุน – ลองเรือกระดง – บานา ฮิลส – นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส – สวนสนุกแฟน

ตาซีพารค 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณและรักษาวัฒนธรรมไวอยางดีเยี่ยม 

โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตามตรอกซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการมาถายรูปเช็คอินที่นี้คือการไดขึ้นไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟที่อยูตามซอก

ซอย ไดทั้งวิว ไดท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม นำทานชม รานหินออน เปนรานของฝากทองถิ่นมีสินคามากมาย 

นำทานชม สะพานญี่ปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหงมิตรไมตรี ที่ไดชื่อนี้เนื่องจากสะพาน

แหงน้ีสรางขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุน เปนสะพานที่สรางขึ้นขามคลองที่ในอดีต 400 ปกวาที่ผานมา มี

ชุมชนชาวญี่ปุนมาตั้งรกรากอยู และสรางขึ้นทามกลางหมูบานชาวจีนและญี่ปุน สะพานญี่ปุนแหง

เมืองฮอยอันนี้ สรางข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปเลยทีเดียวนับวาเกาแกมาก 

เปนสะพานที่สรางดวยวัสดุทั้งไมและปูน แมผานกาลเวลามานานแตยังคงงดงามดวยความมี

เอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุนเมืองฮอยอันแหงน้ี 

นําท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวน

มะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนีเคยเป็นทพีกัอาศยัของทหาร อาชพีหลกั

ของคนทหีมู่บา้นแห่งนีคอืประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ 

หมู่บา้นแห่งนี หมายเหตุ:ท่านสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของท่าน 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยูหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 

เดิมเคยเปนสถานที่พักผอนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 แตหลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพายแพ จึงกลับประเทศไป ทำ

ใหบานาฮิลลถูกทิ้งรางนานหลายป กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในป  2009 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

นังกระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดมืดําไปกบั

ววิทวิทศัน์ของเมอืงบนความสูงถงึ ,  เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้า

รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสุีดในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊

คเมอืวนัท ี  มนีาคม ค.ศ.  (ใชเ้วลาประประมาณ  นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนช์

ฮลิลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮลิล์รสีอร์ท และไดช้นืชมกบัสุดยอดววิทวิทศัน์ในแบบพาโนรา

มาในวนัทอีากาศสดใส บานาฮลิล์ เป็นรสีอร์ทและสถานทพีกัผ่อนหย่อนใจ ตงัอยู่ทาง

ตะวนัตกของดานัง ซึงการท่องเทยีวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮลิล์คอื ดาลดั

แห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรงัเศสเมอืสมยัทฝีรงัเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ี

การสร้างถนนขนึไปบนภูเขา สร้างทีพกั สงิอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใช้เป็นที

พกัผ่อน เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทงัปี อุณหภูมเิฉลยีทงัปี ประมาณ  

องศาเซลเซยีส 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึงมี

เครอืงเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของหนัง D ระทกึ

ขวญักบับ้านผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเล่นเบาๆ รถบมั หรอืจะเลอืกชอ้ปปิง

ของทรีะลกึของสวนสนุก (ไมรวมคาเขาชมหุนขี้ผึ้ง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟต บนบานาฮลิส 

ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

 กรณีหองพัก 3 ทานเต็มลูกคาตองพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลสมีคาใชจายเพิ่ม 2,500 บาท/หอง 

 

 

 

 



 
 

 

 

Day3 สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง – ชอปปงฮาน มาร

เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

กิจกรรมที่นาสนใจ 

 

นำทานชม สะพานมือยักษ (GOLDEN BRIDGE) แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่ง

อยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูใน

ตำแหนงท่ีโดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปน

อยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา 

ไดอยางเต็มอิ่ม 

  



 
 

 

 

นำทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เปนสวน

ดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม 

ทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถ

ถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก โดยในแตละเดือนก็จะมีการจัดตกแตง

ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

 

 

นำทาน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เปนพระพุทธรูป

หินองคใหญตั้งตระหงานบนยอดเขาแหงนี้ ใหทานไดขอพรเพ่ือความเปนมงคล 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 

นำทานเดินทาง สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูง

ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก

ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั ้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มี

เอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม  

นำทานเดินทางซื้อของฝาก ชอปปงฮาน มารเก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ำฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมาย

ของ สินคาที่นิยมอยางมากคือ เมล็ดบัวอบแหง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนดเชน G7, TRUNG NGYUEN เปนตน  นำทานเดินทางสู รานเยื่อไผ 

(BAMBOO SHOP) รานขายสินคาพื้นเมือง สินคาที่ทำมาจากไมไผ เปนสินคา OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามใหทานใหเลือกซื้อเพื่อเปน

ของฝาก 

เย็น บริการอาหารวางขนมปงฝรั่งเศสสไตลเวียนนาม 

ไดเวลาอันสมควร นำทานเดินทางกลับสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

18.10 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963 

19.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 



 

 



 

 



 



 


