
 

 

 
 

รหสัทวัร ์VAN733 
 



 

 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอ ึง๋ – ชอ้ปป้ิงฮาน มาร ์

   เก็ต – ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – เมอืงดานงั 

04.30  น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR โดย 

มเีจา้หนา้ที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้ารตอนรับ  

07.30  น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR  

เทีย่วบนิที ่VZ964 

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม หลังจากนัน้น าผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระ 

หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

น าท่านเดนิทาง สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋

แกะสลักดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและ

ดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋

มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่น

แกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม ระหว่างทางน า

ทา่นชมสนิคา้จาก รา้นหนิออ่น 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานัง – สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋   
ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต – ล่องเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอัน – สะพาน
ญีปุ่่ น – เมอืงดานัง 

   

HOTEL LAVENDER 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
บานา ฮลิส์ – น่ังกระเชา้ไฟฟ้าซัน เวลิด์ บานาฮลิส์ สวนดอกไมแ้ห่ง
ความรัก – สกัการะพระพทุธรปูหลนิอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซพีารค์   
เมอืงดานัง 

   

HOTEL LAVENDER 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรัก – สนามบนิดานัง – สนามบนิสวุรรณ
ภมู ิ  

     

 



น าท่านเดนิทางซือ้ของฝาก ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์ก็ต (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานัง ตัง้อยูร่มิ

แมน่ ้าฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายของ สนิคา้ทีน่ยิมอยา่งมากคอื เมล็ดบัวอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมี

หลากหลายแบรนดเ์ชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ รา้นเยือ่ไผ่ (BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้

พืน้เมอืง สนิคา้ทีท่ ามาจากไมไ้ผ่ เป็นสนิคา้ OTOP ของเวยีดนามของ

ฝากของเวยีดนามใหท้า่นใหเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

น าทา่น ลอ่งเรอืกระดง้ (BASKET BOAT) หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอย

อนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามหมูบ่า้นแห่งนี้เคย

เป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนที่หมู่บา้นแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้ม

วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่นี ้หมายเหต:ุทา่นสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของทา่น 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมอืงมรดกโลกที่ยังคง

เอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไวอ้ยา่งดเียีย่ม โดยทา่นสามารถเดนิเลน่ ถา่ยรปู ตามตรอกซอกซอยตา่งๆ ได ้

ไฮทข์องการมาถ่ายรูปเช็คอนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรปูจากมมุสงูของคาเฟ่ทีอ่ยูต่ามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ได ้

ทัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินัิลของเวยีดนาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมติรไมตร ีทีไ่ดช้ ือ่นี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้

สรา้งขึน้โดยชมุชนชาวญีปุ่่ น เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดตี 400 ปีกว่าทีผ่่านมา มชีมุชนชาวญีปุ่่ น

มาตัง้รกรากอยู ่และสรา้งขึน้ทา่มกลางหมูบ่า้นชาวจนีและญีปุ่่ น สะพานญีปุ่่ นแหง่เมอืงฮอยอนันี ้สรา้งขึน้ตัง้แต่

ปี ค.ศ.1593 นับถงึวันนี้ก็มอีาย ุ427 ปีเลยทเีดยีวนับว่าเกา่แกม่าก เป็นสะพานทีส่รา้งดว้ยวัสดุทัง้ไมแ้ละปูน 

แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามดว้ยความมเีอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ลักษณะเฉพาะ

ของสะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแหง่นี ้

น าท่านเดนิทางกลับ เมอืงดานงั (DANANG) เป็นเมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยู่รมิ

ชายฝ่ังทะเลจนีใต ้จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวยีดนาม ดานังจัดเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 

และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสนิคา้ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตัง้อยู่ในเมืองจ านวนหนึ่ง สนิคา้

เศรษฐกจิของเมอืงไดอ้าหารทะเล 

ค ่า   บรหิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

ทีพ่กั DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

Day2  บานา ฮลิส ์– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์สวนดอกไมแ้หง่ความรกั – สกัการะ 

   พระพทุธรปูหลนิอ ึง๋ – สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ – เมอืงดานงั 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่บานา ฮลิส ์(BANA HILLS) แหลง่รวมความสนุกและความบันเทงิบนยอดเขาสงู อยูห่า่ง

จากตัวเมอืงดานังประมาณ 40 กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เมือ่สมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศสพ่ายแพ ้จงึกลับ

ประเทศไป ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งนานหลายปี กระทั่งถูกบรูณะอกีครัง้ใน

ปี  2009 น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์(SUN WORLD BANA 

HILLS) ดืม่ด ่าไปกบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้

บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าว

ที่สุดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที่ 9 มนีาคม ค.ศ.2009 

(ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบา

นาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่

อากาศสดใส บานาฮลิล์ เป็นรสีอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การ

ทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัดแหง่เมอืงดานัง ถกูคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมยัที่



ฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใช ้

เป็นทีพั่กผอ่น เนือ่งจากทีน่ีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิส ์

กจิกรรมทีน่า่สนใจ 

น าท่านชม สะพานมอืยกัษ ์(GOLDEN BRIDGE) แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็น

สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจดุท่องเทีย่ว

นงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ได ้

อยา่งเต็มอิม่ 

น าท่านชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ที่มี

ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่่าท่านจะอยู่

มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก  โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่ง

ผลัดเปลีย่นไปเรือ่ยๆ 

น าท่าน สกัการะพระพุทธรูปหลนิอึง๋ (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรปูหนิองคใ์หญ่ตัง้ตระหง่าน

บนยอดเขาแหง่นี ้ใหท้า่นไดข้อพรเพือ่ความเป็นมงคล 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ (FANTASY PARK) ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถบัม้ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิง

ของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขีผ้ ึง้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงดานงั (DANANG) เพือ่รับประทานอาหารค ่า 

ค ่า   บรหิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ ... เมนูกุง้มงักร 

ทีพ่กั DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

Day3  สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม ่

สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง 

เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 

ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมงักรแห่งนี้เป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีปูปัน้ทีม่ ี

หัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหตุ:วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน ้า 

และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และ

จากสะพานแหง่นีใ้หท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิดานงั เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

10.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR  

เทีย่วบนิที ่VZ965 

11.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

****************************************** 



อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาเด็กไมม่เีตยีง 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

12 – 14 สงิหาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

19 – 21 สงิหาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

26 – 28 สงิหาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

02 – 04 กนัยายน 2565 11,990 10,990 2,500 

09 – 11 กนัยายน 2565 11,990 10,990 2,500 

16 – 18 กนัยายน 2565 11,990 10,990 2,500 

23 – 25 กนัยายน 2565 9,990 9,990 2,500 

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 11,990 10,990 2,500 

07 – 09 ตลุาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

08 – 10 ตลุาคม 2565 11,990 10,990 2,500 

09 – 11 ตลุาคม 2565 10,990 9,990 2,500 

14 – 16 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

15 – 17 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

16 – 18 ตลุาคม 2565 10,990 9,990 2,500 

21 – 23 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

22 – 24 ตลุาคม 2565 13,990 12,990 2,500 

23 – 25 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 2,500 

** ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 
 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,200 บาท/ทา่น * 

*ไมร่วมคา่ ประกนัสขุภาพ 200 บาท/ทา่น* 
ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท/ทา่น และช าระ

สว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 
100% เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ให ้
คณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ
ออกบัตรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และการ
แนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพัก
เพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู ้
เดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 



 



 


