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วันท่ี โปรแกรมทัวร� 
อาหาร 

โรงแรม 
เช�า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห"ง
ความรัก 

   
LUXTERY HOTEL 
หรือเทียบเท"า  

2 
เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ2น – ล"องเรือกระด�ง – บานา ฮิลส4 – นั่งกระเช�า
ไฟฟ7าซัน เวิลด4 บานาฮิลส4 – สวนสนุกแฟนตาซีพาร4ค   

Bana Hills 
Buffet 

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรือเทียบเท"า  

3 
สะพานมือย ักษ4 – สวนดอกไม�แห"งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ ๋ง – 
สักการะเจ�าแม"กวนอิมหลินอึ๋ง – ช�อปปSTงฮาน มาร4เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

  
ขนมปVง 
ฝร่ังเศส  

** รายการทัวร�ข�างต�นอาจมีการสลับปรับเปล่ียนเพ่ือความเหมาะสมในการท"องเท่ียว ** 



 
 
 
 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ962 15.50 17.30 VZ963 18.10 19.50 

** ไฟล�ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรุณาสอบถามไฟล�ทท่ีคอนเฟ:ร�มจากเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร�/ท"าน 

พักห�องละ 2 ท"าน 

ราคาทัวร�/ท"าน 
พักห�องละ 3 ท"าน 
*เน่ืองจากเป=นห�องพักแบบ     

4 ท"านจึงมีค"าใช�จ"ายเพิ่มเติม* 

ราคาทัวร�เด็ก 
ไม"มีเตียง 

อายุไม"เกิน 9 ปB 

ราคา 
ห�องพักเดี่ยว 

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 

** ราคาทัวร�ไม"รวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 4,000 บาท/ท"าน ** 
อัตราค"าบริการสำหรับเด็กอายุไม"เกิน 2 ปB ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท"านละ 5,000 บาท 
อัตราน้ี ยังไม"รวมค"าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก�ท�องถิ่น และ หัวหน�าทัวร� ท"านละ 1,200 บาท 

  

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

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค"าบริการ 



 
 
 
 

สำคัญโปรดอ"าน 
1. กรุณาทำการจองล"วงหน�าก"อนเดินทางอย"างน�อย 30 วัน พร�อมชำระเงินมัดจำ ท"านละ 5,000 บาท/ท"าน และชำระส"วนท่ีเหลือ 21 วัน ก"อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน�อยกว"า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต�องชำระค"าทัวร4เต็มจำนวน 100% เท"านั้น 
2. อัตราค"าบริการนี้ จำเป̂นต�องมีผู�เดินทาง จำนวน 15 ท"าน ขึ้นไป ในแต"ละคณะ กรณีท่ีมีผู�เดินทางไม"ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค"าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให�คณะได�ออกเดินทาง ตามความต�องการ) 
3. ท"านท่ีต�องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเคร่ืองบิน, รถทัวร4, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ�าหน�าท่ีทุกคร้ังก"อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล4ท หรือ เวลาบิน โดยไม"แจ�งให�ทราบล"วงหน�า และการแนะนำจากเจ�าหน�าท่ีเป̂นเพียงการแนะนำเท"านั้น 
4. ระหว"างท"องเท่ียวหากนักท"องเท่ียวได�รับการตรวจยืนยันว"ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค"าทำความสะอาดห�องพักเพิ่มเติม (ไม"รวมอยู"ในรายการทัวร4) 
5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข�อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู�เดินทางต�องรับผิดชอบค"าใช�จ"าย

ส"วนนี้ด�วยตัวท"านเอง (ไม"รวมอยู"ในรายการทัวร4) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เป̂นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท"านั้นเป̂นผู�พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม"สามารถเปลี่ยนแปลงเป̂นเงินสดหรือส"วนลดอื่นๆ ได� 
8. อาหารบนเคร่ืองเป̂นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
  



 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห"งความรัก 

13.00 พร�อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออก เคาน4เตอร4สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ�าหน�าท่ี เลทส4โกกรุpป ให�การตอนรับ 
และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให�แก"ท"าน 

15.50 นำท"านเดินทางสู" สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ962 
17.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ"านด"านตรวจคนเข�าเมือง รับกระเปqาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท"องเท่ียวตาม

รายการ 
นำท"านเดินทางสู" เมืองดานัง (DANANG) เป̂นเมืองท"าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต� ตั้งอยู"ริมชายฝVrงทะเลจีนใต� จัดเป̂น 1 ใน 5 เขตการปกครอง
ส"วนท�องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป̂นพื้นท่ีอุตสาหกรรม และมีท"าเรือท่ีรองรับการขนส"งสินค�า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู"ในเมืองจำนวน
หนึ่ง สินค�าเศรษฐกิจของเมืองได�อาหารทะเล จึงทำให�เมืองดานังมีอาหารทำเลท่ีราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท"องเท่ียวชาวไทยอย"างมาก  
นำท"านชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งท่ีเท่ียวแห"งใหม" สะพานท่ีมี
ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว�างเท"าถนน 6 เลน ด�วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 
ล�านล�านดอง เชื่อมต"อสองฟากฝVrงของแม"น้ำฮัน เปSดให�บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 
2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปt แห"งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพาน
มังกรแห"งนี้เป̂น Landmark แห"งใหม"ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปVTนท่ีมีหัวเป̂นมังกรและ
หางเป̂นปลา พ"นน้ำ คล�ายๆสิงคโปร4 หมายเหตุ:วันเสาร4-อาทิตย4เวลา 3 ทุ"ม มังกรจะ
พ"นน้ำ และพ"นไฟเป̂นเวลา 5 นาที 
นำท"านชม สะพานแห"งความรัก (LOVE BRIDGE) เป̂นสะพานท่ีถูกประดับตกแต"ง
ด�วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห"งนี้ให�ท"านได�เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก LUXTERY DANANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท"า 
  



 

Day2 เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ̀น – ล"องเรือกระด�ง – บานา ฮิลส� – นั่งกระเช�าไฟฟaาซัน เวิลด� บานาฮิลส� – สวนสนุกแฟน
ตาซีพาร�ค 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท"านเดินทางสู" เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกท่ียังคงเอกลักษณ4และรักษาวัฒนธรรมไว�อย"างดีเยี่ยม 
โดยท"านสามารถเดินเล"น ถ"ายรูป ตามตรอกซอกซอยต"างๆ ได� ไฮท4ของการมาถ"ายรูปเช็คอินท่ีนี้คือการได�ขึ้นไปถ"ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ2ท่ีอยู"ตามซอก
ซอย ได�ท้ังวิว ได�ท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม นำท"านชม ร�านหินอ"อน เป̂นร�านของฝากท�องถิ่นมีสินค�ามากมาย 
นำท"านชม สะพานญี่ปุ̀น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห"งมิตรไมตรี ท่ีได�ชื่อนี้เนื่องจากสะพาน
แห"งนี้สร�างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ2น เป̂นสะพานท่ีสร�างขึ้นข�ามคลองท่ีในอดีต 400 ปtกว"าท่ีผ"านมา มี
ชุมชนชาวญี่ปุ2นมาตั้งรกรากอยู" และสร�างขึ้นท"ามกลางหมู"บ�านชาวจีนและญี่ปุ2น สะพานญี่ปุ2นแห"ง
เมืองฮอยอันนี้ สร�างขึ้นตั้งแต"ปt ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปtเลยทีเดียวนับว"าเก"าแก"มาก 
เป^นสะพานที่สร�างด�วยวัสดุทั ้งไม�และปูน แม�ผ "านกาลเวลามานานแต"ยังคงงดงามด�วยความมี
เอกลักษณ4 จนเป̂นสัญลักษณ4ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ2นเมืองฮอยอันแห"งนี้ 
นำท�าน ล�องเรือกระด�ง (BASKET BOAT) หมู�บ�านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู�ในสวนมะพร�าวริม

แม�น้ำ ในอดีตช�วงสงครามหมู�บ�านแห�งนี้เคยเป&นท่ีพักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนท่ีหมู�บ�าน
แห�งนี้คือประมง ระหว�างการล�องเรือท�านจะได�ชมวัฒนธรรมของชาวบ�าน ณ หมู�บ�านแห�งนี้ หมาย
เหตุ:ท�านสามารถให�ทิปได�ตามความพอใจของท�าน  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท"านเดินทางสู" บานา ฮิลส� (BANA HILLS) แหล"งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู"ห"างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 
เดิมเคยเป̂นสถานท่ีพักผ"อนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แต"หลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศสพ"ายแพ� จึงกลับประเทศไป ทำ
ให�บานาฮิลล4ถูกท้ิงร�างนานหลายปt กระท่ังถูกบูรณะอีกคร้ังในปt  2009 

 

นั ่งกระเช�าไฟฟ�าซัน เว ิลด! บานาฮิลส! (SUN WORLD BANA HILLS) ดื ่มด่ำไปกับวิว
ทิวทัศน2ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช�าบานา-ฮิลล2เป&นกระเช�าลอยฟ;ารางเดยีว

แบบไม�หยุดจอดเป&นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ได�รับการบันทึกจากกินเนสบุ=คเม่ือวันท่ี 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช�เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช2ฮิลล2อันเก�าแก�ของ
บานาฮิลล2รีสอร2ท และได�ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน2ในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส 
บานาฮิลล2 เป&นรีสอร2ทและสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ ตั้งอยู�ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ

ท�องเท่ียวของเวียดนามได�โฆษณาว�าบานาฮิลล2คือ ดาลัดแห�งเมืองดานัง ถูกค�นพบโดยชาว
ฝร่ังเศสเม่ือสมัยท่ีฝร่ังเศสเป&นเจ�าอาณานิคม จึงได�มีการสร�างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร�างท่ีพัก 
สิ่งอำนวยความสะดวกต�างๆ เพื่อใช�เป&นท่ีพักผ�อน เนื่องจากท่ีนี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปI 

อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปI ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 



 

 

 

นำท�านเดินทางสู� สวนสนุกแฟนตาซีพาร!ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเคร่ืองเล�น

หลากหลายรูปแบบ เช�น ท�าทายความมันส2ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ�านผีสิง 
เกมส2สนุกๆ เคร่ืองเล�นเบาๆ รถบ้ัม หรือจะเลือกช�อปปOPงของท่ีระลึกของสวน
สนุก (ไม"รวมค"าเข�าชมหุ"นขี้ผึ้ง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ2ต4 บนบานาฮิลส4 
ท่ีพัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท"า   
 กรณีห�องพัก 3 ท"านเต็มลูกค�าต�องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส4มีค"าใช�จ"ายเพิ่ม 2,500 บาท/ห�อง 

 

Day3 สะพานมือยักษ� – สวนดอกไม�แห"งความรัก – สกัการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สกัการะเจ�าแม"กวนอิมหลินอึ๋ง – ช�อปป:hงฮาน มาร�
เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช�า บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
กิจกรรมท่ีน"าสนใจ 

 

นำท"านชม สะพานมือยักษ� (GOLDEN BRIDGE) แหล"งท"องเท่ียวใหม"ล"าสุดซึ่ง
อยู"บนเขาบาน"า ฮิลส4 เป̂นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข�างอุ�มไว� ตั้งอยู"ใน
ตำแหน"งท่ีโดดเด"นเห็นชัด สวยงามเป̂นอีกจุดท"องเท่ียวนึงท่ีได�รับความนิยมเป̂น
อย"างมาก ท"านสามารถถ"ายรูปภาพวิวเขาบาน"าฮิลล4 ในวิวพาโนรามา 360 องศา 
ได�อย"างเต็มอิ่ม 

  



 

 

นำท"านชม สวนดอกไม�แห"งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป^นสวน
ดอกไม�สไตล4ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม�หลากหลายพันธุ4ถูกจัดเป̂นสัดส"วนอย"างสวยงาม
ท"ามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไม"ว"าท"านจะอยู"มุมไหนของสวนก็สามารถ
ถ"ายรูปออกมาได�สวยงามอย"างมาก โดยในแต"ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต"ง
ผลัดเปลี่ยนไปเร่ือยๆ  

 

 
นำท"าน สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง (LINH UNH PAGODA) เป̂นพระพุทธรูป
หินองค4ใหญ"ตั้งตระหง"านบนยอดเขาแห"งนี้ ให�ท"านได�ขอพรเพื่อความเป̂นมงคล 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท�องถิ่น 
นำท"านเดินทาง สักการะเจ�าแม"กวนอิมหลินอ๋ึง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ�าแม"กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด�วยหินอ"อนสูงใหญ"ยืนโดดเด"นสูง
ท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งดี หันหน�าออกสู"ทะเลและด�านหลังชนภูเขา ตั้งอยู"บนฐานดอกบัวสง"างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว�ขอพรให�ช"วยปก
ปVกรักษา หลินอึ ๋งมีความหมายว"าสมปรารถนาทุกประการ ตั ้งอยู"บนชายหาดบpายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต4 18 องค4เป^นหินอ"อนแกะสลักที่มี
เอกลักษณ4ท"าทางท่ีถ"ายทอดอารมณ4ทุกอย"างของมนุษย4ซึ่งแฝงไว�ด�วยคติธรรม  
นำท"านเดินทางซื้อของฝาก ช�อปป:hงฮาน มาร�เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู"ริมแม"น้ำฮาน เป̂นแหล"งรวบรวมสินค�ามากมาย
ของ สินค�าท่ีนิยมอย"างมากคือ เมล็ดบัวอบแห�ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด4เช"น G7, TRUNG NGYUEN เป̂นต�น  นำท"านเดินทางสู" ร�านเยื่อไผ" 
(BAMBOO SHOP) ร�านขายสินค�าพื้นเมือง สินค�าท่ีทำมาจากไม�ไผ" เป̂นสินค�า OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามให�ท"านให�เลือกซื้อเพื่อเป̂น
ของฝาก 

เย็น บริการอาหารว"างขนมปVงฝร่ังเศสสไตลเวียนนาม 
ได�เวลาอันสมควร นำท"านเดินทางกลับสู" สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู"ประเทศไทย 

18.10 นำท"านเดินทางสู" สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ963 
19.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร�อมความประทับใจ 



 



 






