
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – 

เมืองดานัง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า

ซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – 

สวนดอกไม้แ ห่ งความรัก  –  สั กการะ

พระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซี

พาร์ค 

  

บุฟเฟต์ 

บานา 

ฮิลส ์

MERCURE 

FRENCH 

VILLAGE 

BANA 

HILLS หรือ

เทียบเท่า 
 

2 

อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์ – ล่องเรือ

กระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอย

อัน – สะพานญ่ีปุ่น 

 

บุฟเฟต์ 

บานา 

ฮิลส ์

 

ROLIVA 

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 
 

3 
หาดหมีเค – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง 

– ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ซานตา มาริน่า 
 

เมนู 

กุ้งมังกร 
 

ROLIVA 

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 
 

4 
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – 

สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
    

** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสมในการทอ่งเทีย่ว ** 



 
 

 

 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  

VZ964 07.30 09.10 VZ965 10.10 11.50 

** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ทีค่อนเฟริม์จากเจา้หนา้ทีท่กุ

ครัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2 

ท่าน 

ราคาทวัร/์

ท่าน 

พักหอ้งละ 3 

ท่าน 
*เนือ่งจากเปน็

หอ้งพกัแบบ     

4 ทา่นจงึมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ* 

ราคาทวัร์

เด็ก 

ไม่มเีตยีง 

อายไุม่เกนิ 

9 ป ี

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

04 – 07 มกราคม 

2566 
12,990 13,590 11,990 4,900 

11 – 14 มกราคม 

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

12 – 15 มกราคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

13 – 16 มกราคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

14 – 17 มกราคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

VIETJET AIR (VZ) 

          เทีย่วบินที ่       เวลาออก  เวลาถงึ           เทีย่วบินที ่       เวลาออก  เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

18 – 20 มกราคม 

2566 
15,990 16,590 14,990 4,900 

19 – 22 มกราคม 

2566 
15,990 16,590 14,990 4,900 

26 – 29 มกราคม 

2566 
15,990 16,590 14,990 4,900 

28 – 31 มกราคม 

2566 
15,990 16,590 14,990 4,900 

01 – 04 กุมภาพนัธ ์

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

03 – 06 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

05 – 08 กมุภาพนัธ ์

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

09 – 12 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

** ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

 

 



 
 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2 

ท่าน 

ราคาทวัร/์

ท่าน 

พักหอ้งละ 3 

ท่าน 
*เนือ่งจากเปน็

หอ้งพกัแบบ     

4 ทา่นจงึมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ* 

ราคาทวัร์

เด็ก 

ไม่มเีตยีง 

อายไุม่เกนิ 

9 ป ี

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

10 – 13 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

11 – 14 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

16 – 19 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

17 – 20 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

18 – 21 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

01 – 04 มนีาคม 

2566 
15,990 16,590 14,990 4,900 

02 – 05 มนีาคม 

2566 
15,990 16,590 14,990 4,900 

03 – 06 มนีาคม 

2566 
16,990 17,590 15,990 4,900 

04 – 07 มนีาคม 

2566 
16,990 17,590 15,990 4,900 

08 – 11 มนีาคม 

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

09 – 12 มนีาคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

10 – 13 มนีาคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

11 – 14 มนีาคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

15 – 18 มนีาคม 

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

16 – 19 มนีาคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

** ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 



 
 

 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พักหอ้งละ 2 

ท่าน 

ราคาทวัร/์

ท่าน 

พักหอ้งละ 3 

ท่าน 
*เนือ่งจากเปน็

หอ้งพกัแบบ     

4 ทา่นจงึมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ* 

ราคาทวัร์

เด็ก 

ไม่มเีตยีง 

อายไุม่เกนิ 

9 ป ี

ราคา 

หอ้งพัก

เดีย่ว 

17 – 20 มนีาคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

18 – 21 มนีาคม 

2566 
14,990 15,590 13,990 4,900 

22 – 25 มนีาคม 

2566 
13,990 14,590 12,990 4,900 

** ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ป ีณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท/

ท่าน และช าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคา

โปรโมชั่นต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั้น 

2. อัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทาง

ไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง

อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี

เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท 

หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน า

เท่านั้น 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท า

ความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค

วิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่าน้ันเป็นผู้พิจารณา 

7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้า

ไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะ

พระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

04.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET 

AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่

ท่าน 

07.30 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR 

เท่ียวบินที่ VZ964 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) 

08.50 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ

กระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริม

ชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพื้นที่

อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมือง



 
 

จ านวนหนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงท าให้เมืองดานังมีอาหารท าเลที่ราคาถูก 

ซึ่งถูกใจนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมาก  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง 

อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาว

ฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป 

ท าให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009 

 

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD 

BANA HILLS) ดื่มด่่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูง

ถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้าราง

เดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับ

การบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้

เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อัน

เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิว

ทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ 

เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตก

ของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบา

นาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศส

เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนน

ขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอ่านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ

ใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

 

  



 
 

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

 

น าท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ 

เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ 

ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีก

จุดท่องเท่ียวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่าน

สามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรา

มา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม 

 

น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN 

D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี

ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่าง

สวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่า

ท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมา

ได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการ

จัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

 

 

น าท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH 

PAGODA) เ ป็ นพร ะพุทธรู ป หินองค์ ใหญ่ตั้ ง

ตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อ

ความเป็นมงคล 

 

น่ าท่ าน เดิ นทางสู่  ส วน สนุ ก แฟ น ตา ซีพา ร์ ค 

(FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลาย

รูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึก

ขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม 

หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่

รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง) 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟต์บนบานาฮิลส์ 

ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท/ห้อง 

  



 
 

 

 

Day2 อิสระท่องเทีย่วบนบานาฮลิส ์– ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกั๊มทาน – เมอืงโบราณ

ฮอยอนั – สะพานญีปุ่น่  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

หลังอาหารเช้า อิสระท่านท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์ อย่างจุ

ใจ สัมผัสอาการเย็นสบาย และบรรยากาศเสมือนว่าท่าน

อยู่ในฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ ด้วยสถาปัตยกรรม ตัวอาคาร

ร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ หรือมุมถ่ายรูป

ทั่วทั้งเขาที่มีความสวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่าน

จะประทับใจ  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟต์บนบานาฮลิส ์

 หลังจากนั้นน่าท่านต่อเพื่อท่ากิจกรรม ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (BASKET BOAT) หมู่บ้าน

เล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้่า ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พัก

อาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม

วัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หมายเหตุ:ท่านสามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของ

ท่าน 



 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN 

ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์

และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถ

เดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของ

การมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุม

สูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟ

รสชาติออริจินัลของเวียดนาม น าท่านชม ร้านหินอ่อน 

เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมีสินค้ามากมาย 

ท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพาน

แห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อน้ีเนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้น

โดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่

ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้ง

รกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและ

ญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่า

เก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้

ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมี

เอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะ

ของสะพานญ่ีปุ่นเมืองฮอยอันแห่งน้ี 

 

 

เย็น บริหารอาหารค่ า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

ที่พัก ROLIVA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 



 
 

Day3 หาดหมเีค – สักการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ – ช้อปปิง้ฮาน มารเ์ก็ต – ซานตา 

มารนิา่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม หาดหมีเค (MY KHE BEACH) หาดหมีเควเป็นหาดที่

มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาว

และน้ าทะเลใสสวยงามยิ่งนัก ท้องทะเลที่เงียบสงบประกอบกับสาย

ลมอ่อนๆ เหมาะแก่การว่ายน้ าเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมากับ

เด็กๆ ชายหาดนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงคราม

เวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และ

เรียกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็

เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ทหรูผุด

ขึ้นหลายแห่ง 

น าท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  (LINH UNG 

TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูง

ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตั้งดี หันหน้าออก

สู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้ งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 

ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมี

ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต 

ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์

ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติ

ธรรม 

 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พิเศษ ... เมนูกุ้งมังกร 

น าท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง 

ตั้งอยู่ริมแม่น้ าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมายของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง 

กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น  หลังจากนั้นน าท่าน

ชมสินค้าท้องถิ่น ณ ร้านเยื้อไผ่ เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนาม 

 หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ซานตา มารนิา่ (SON TRA MARINA) เป็นคาเฟ่ท่ีมีความ

เหมือนกันกับ ซานโตริน ีที่ประเทศกรซี กลุม่อาคารสีขาว รูปทรงแปลกตาตัดกับสีฟ้าและวิวของ

ทะเลของเมืองดานัง เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวเช็คอินของเมืองดานังที่ตอ้งมาเยือน 

   

 



 
 

เย็น บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก ROLIVA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

Day4 สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรัก – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมูิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 

666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสอง

ฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี 

แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมี

รูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ า คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 

ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที 

 น าท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูป

หัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 

 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

10.10 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR 

เท่ียวบินที่ VZ965 

11.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 


