
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – 
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุก
แฟนตาซีพาร์ค 

   

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรือเทียบเท่า  

2 
ล่องเรือกระด้ง – ร้านเยื้อไผ่ – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกร 
– สะพานแห่งความรัก    

DANANG HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

3 
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบิน
สุวรรณภูมิ      



 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่ง
ความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

08.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับ และ อำนวย
ความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

 หมายเหตุ : ใช้ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง และมีผลเป็นลบ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลตามหน้าพาสปอร์ตของท่านในการเช็คอิน 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่รวมอยู่ในรายการ 

10.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินท่ี VZ960  
12.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตาม

รายการ 
เที่ยง บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MI 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมืองจำนวน
หนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงทำให้เมืองดานังมีอาหารทำเลที่ราคาถูก ซึง่ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

น ำท่ำน นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD 
BANA HILLS) ดื่มด ่ำไปกับวิวทิวทศัน์ของเมืองบนควำมสูงถึง 
5,810 เมตร กระเชำ้บำนำ-ฮลิล์เป็นกระเชำ้ลอยฟ้ำรำงเดยีวแบบ
ไม่หยุดจอดเป็นระยะทำงที่ยำวทีสุ่ดในโลก ได้รบักำรบนัทกึจำก
กนิเนสบุ๊คเมื่อวนัที ่9 มนีำคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลำประประมำณ 15 
นำท)ี ขึ้นไปถึงสถำนีเฟรนช์ฮลิล์อนัเก่ำแก่ของบำนำฮลิล์รสีอร์ท 
และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพำโนรำมำในวันที่
อำกำศสดใส บำนำฮลิล์ เป็นรสีอร์ทและสถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจ 
ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกของดำนัง ซึ่งกำรท่องเที่ยวของเวยีดนำมได้
โฆษณำว่ำบำนำฮลิล์คอื ดำลดัแห่งเมอืงดำนัง ถูกคน้พบโดยชำว
ฝรัง่เศสเมื่อสมัยที่ฝรัง่เศสเป็นเจ้ำอำณำนิคม จึงได้มีกำรสร้ำง
ถนนขึน้ไปบนภูเขำ สรำ้งทีพ่กั สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อ
ใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่ องจำกที่นี่มีอำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปี 
อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมำณ 17 องศำเซลเซยีส 
 

 

 
 
              นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 

เดิมเคยเป็นสถานท่ีพกัผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำ
ให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009  

 กิจกรรมที่น่าสนใจ 

 

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า 
ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงาม
เป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่
มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไม่ว่า
ท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมี
การจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

 

 
นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้ง
ตระหง่านบนยอดเขาแห่งน้ี ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล 

 

น ำท่ ำนเดินทำงสู่  สวนสนุกแฟ นตาซี พ าร์ค  (FANTASY PARK) ซึ่ งมี เครื่องเล่น
หลำกหลำยรปูแบบ เช่น ทำ้ทำยควำมมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับำ้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ 
เครื่องเล่นเบำๆ รถบัม้ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขีผ้ึ้ง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ 
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Day2 ล่องเรือกระด้ง – ร้านเยื้อไผ่ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

น ำท่ำน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกัม๊ทาน (BASKET BOAT) หมู่บำ้นเลก็ๆใน
เมอืงฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรำ้วรมิแม่น ้ำ ในอดตีช่วงสงครำมหมู่บำ้นแห่งนี้
เคยเป็นที่พักอำศัยของทหำร อำชีพหลกัของคนที่หมู่บ้ำนแห่งนี้คือประมง 
ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะได้ชมวฒันธรรมของชำวบ้ำน ณ หมู่บ้ำนแห่งนี้ 
หมำยเหตุ:ท่ำนสำมำรถใหท้ปิไดต้ำมควำมพอใจของท่ำน 
 
หลงัจำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ร้ำนของฝำก ร้านเยื้อไผ่ (BAMBOO SHOP) 
เป็นผลติภณัฑจ์ำกเยือ้ไผ่มสีนิคำ้หลำกหลำย เป็นสนิคำ้ OTOP ของเวยีดนำม 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น พิเศษ ... เมนูกุ้งมังกร 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษา

วัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้
ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม 

 นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาว
ญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างข้ึนข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างข้ึนท่ามกลางหมู่บ้าน
ชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก 
เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้ 

 นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 
เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 
29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark 
แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์ -อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม 
มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที 



 

 
 
 นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานท่ีถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน

มังกรแบบเต็มๆ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day3 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูง

ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่ บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มี
เอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม 

 นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย
ของ สินค้าท่ีนิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น  

11.00 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
13.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินท่ี VZ961 
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

  



 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 

(เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ  
4 ท่าน จึงมีค่าใช้จา่ยเพิม่) 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

25 – 27 มิถุนายน 2565 11,990 12,590 3,500 

09 – 11 กรกฎาคม 2565 11,990 12,590 3,500 

23 – 25 กรกฎาคม 2565 11,990 12,590 3,500 

27 – 29 สิงหาคม 2565 11,990 12,590 3,500 

10 – 12 กันยายน 2565 11,990 12,590 3,500 

24 – 26 กันยายน 2565 11,990 12,590 3,500 

08 – 10 ตุลาคม 2565 11,990 12,590 3,500 

22 – 24 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 3,500 

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 
 

อตัรำค่ำบรกิำรส ำหรบัเดก็อำยุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (Infant) ท่ำนละ 5,000 บำท 
*ไม่รวมค่ำทปิมคัคุเทศก ์คนขบัรถ และหวัหน้ำทวัร ์1,200 บาท/ท่ำน * 

*ไม่รวมค่ำ ATK-Test ก่อนบนิ 24 ชม. พรอ้มกบัใบรบัรองภำษำองักฤษ นักท่องเทีย่วจองและจ่ำยค่ำตรวจเอง* 
*ไม่รวมค่ำ ประกนัสุขภำพ 200 บำท / ท่ำน* 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณำท ำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 45 วนั พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช ำระส่วนทีเ่หลอื 35 วนั ก่อน

กำรเดนิทำง กรณีวนัเดนิทำงน้อยกว่ำ 35 วนั หรือ ราคาทัวร์พิเศษตอ้งช ำระค่ำทวัรเ์ตม็จ ำนวน 100% เท่ำนัน้  
2. อตัรำค่ำบรกิำรนี้ จ ำเป็นต้องมผีูเ้ดนิทำง จ ำนวน 15 ท่ำน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไม่ถงึตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ทำงบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร (ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทำง ตำมควำมตอ้งกำร) 
3. ท่ำนที่ต้องออกบตัรโดยสำรภำยในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครัง้ก่อนท ำกำรออกบตัรโดยสำร 

เน่ืองจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ และกำรแนะน ำจำกเจำ้หน้ำทีเ่ป็นเพยีงกำรแนะน ำ
เท่ำนัน้ 

4. ระหว่ำงท่องเที่ยวหำกนักท่องเที่ยวได้รบักำรตรวจยนืยนัว่ำมเีชื้อโควดิ ทำงโรงแรมอำจมคี่ำท ำควำมสะอำดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รำยกำรทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่ำครฐัทัง้ไทย และประเทศปลำยทำงมขีอ้ก ำหนดในกำรกกัตวั หรอื กำรตรวจหำเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทำงต้องรบัผดิชอบ
ค่ำใชจ้่ำยส่วนนี้ดว้ยตวัท่ำนเอง (ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทวัร)์ 

6. ของสมนำคุณไม่สำมำรถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิำรณำ 

 
 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


