
 
 
 
 
 
 
 

 
  

กรุณาแจง้รหสัทวัรก์บัเจา้หนา้ที  : UTR201552  



 

 
 
  

วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั    
LAVENDER HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
บานา ฮลิส ์– นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด์ บานาฮลิส์ – สะพานมอื
ยกัษ์ – สวนดอกไมแ้ห่งความรกั – สกัการะพระพุทธรปูหลนิอึง๋ – 
สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ 

 Bana Hill Bana Hill 

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรอืเทยีบเทา่  

3 
อสิระท่องเทีย่วบนบานา ฮลิส ์– จตุัรสัแห่งดวงดาว – สกัการะเจา้
แม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – 
สะพานญีปุ่่ น – เมอืงดานงั 

Bana Hill   
LAVENDER HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงดานัง – สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั– ช้อปป้ิงฮาน 
มารเ์กต็ – สนามบนิดานัง – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

** รายการทวัรข์้างต้นอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 



 

 



 
 
 

  

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VN626 18.00 19.40 VN627 15.20 17.00 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟิรม์จากเจา้หน้าที่ทกุคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 

*เน่ืองจากเป็นห้องพกัแบบ  
4  ท่ า น จึ ง ม ี ค ่ า ใ ช้ จ่ า ย
เพ่ิมเติม* 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่ม ีเตียง 

อายไุม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพกั
เดี่ยว 

03 – 06 มีนาคม 2565 
วนัหยุดมาฆบชูา 

17,990 18,590 16,990 4,500 

** ราคาทวัรไ์ม ่รวมต ัว๋เคร ื่องบินลด 4,000 บาท/ท่าน ** 
อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์้องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร  ์ท่านละ 1,500 บาท 

 
สาํคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เทา่นัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา
เทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิม่เตมิ (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคุณไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

 
  

โปรแกรมเดินทาง 4 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 
Day1 สนามบินสวุรรณภมูิ – สนามบินดานัง – เม ืองดานัง 

15.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทสโ์กกรุ๊ป 
ใหก้ารตอนรบั และ อาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

18.00 นําท่านเดนิทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) เทีย่วบนิที ่VN626 (บริการอาหารและ
เครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

19.40 เดนิทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม  หลงัจากนัน้นําผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดินทาง
ทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 นําท่านเดนิทางสู่ เม ืองดานัง (DANANG) หรอื ด่าหนัง เป็นเมอืงท่าสาํคญัของเวยีดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลจนีใต้ จดัเป็น 1 
ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเวยีดนาม นอกจากน้ีเมอืงดานังยงัเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นอาหารทะเลทีท่่านสามารถหาท่านไดจ้าก
รา้นอาหารทัว่ทัง้เมอืง และเป็นอาหารทะเลราคาทีไ่มแ่พงมากอาทกุิง้มงักรเป็นตน้ 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day2 บานา ฮิลส์ – นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั  เวิลด ์ บานาฮิลส ์ – สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไม้แ ห่งความรกั – สกัการะ

พระพทุธรปูหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ บานา ฮิลส ์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบนัเทงิบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตวัเมอืงดานังประมาณ 40 

กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพ่กัผ่อนตากอากาศของชาวฝรัง่เศส เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝรัง่เศสพา่ยแพ ้จงึ
กลบัประเทศไป ทาํใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งนานหลายปี กระทัง่ถกูบรูณะอกีครัง้ในปี  2009 

 



 

 

นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั  เวิลด ์ บานาฮิลส ์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มดํ่าไปกับวิว
ทวิทศัน์ของเมอืงบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮลิล์เป็นกระเช้าลอยฟ้าราง
เดยีวแบบไมห่ยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วนั
ที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์นัเก่าแก่
ของบานาฮลิล์รสีอรท์ และไดช้ื่นชมกบัสุดยอดววิทวิทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศ
สดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานัง ซึ่ง
การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดย
ชาวฝรัง่เศสเมือ่สมยัทีฝ่ร ัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้ง
ที่พกั สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พกัผ่อน เน่ืองจากที่น่ีมอีากาศหนาวเยน็
ตลอดทัง้ปี อุณหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ … ทานอาหารบนบานาฮลิส ์

 

 
นําท่านชม สะพานมือยกัษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยูบ่นเขาบา
น่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นตาํแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั 
สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพววิ
เขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อิม่ 

 

 
นําท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์
ฝรัง่เศส ที่มดีอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สน
เยน็สบาย ทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนกส็ามารถถ่ายรปูออกมาไดส้วยงามอย่างมาก 
โดยในแต่ละเดอืนกจ็ะมกีารจดัตกแต่งผลดัเปลีย่นไปเรือ่ยๆ  



 

 
นํ าท่าน  ส ักการ ะพร ะพุทธ ร ูปหลิ น อึ๋ ง  (LINH UNH PAGODA) เ ป็น
พระพุทธรปูหนิองคใ์หญ่ตัง้ตระหงา่นบนยอดเขาแหง่น้ี ใหท้่านไดข้อพรเพือ่
ความเป็นมงคล 

 

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร ์ค  (FANTASY PARK) ซึ่งมี
เครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของหนัง 4D ระทึก
ขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม้ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิง
ของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขีผ้ึง้) 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ … ทานอาหารบนบานาฮลิส ์
ทีพ่กั MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า   
 กรณีหอ้งพกั 3 ทา่นเตม็ลกูคา้ตอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนบานาฮลิสม์คี่าใชจ้่ายเพิม่ 2,500 บาท/หอ้ง 
 
Day3 จตัรุสัแห่งดวงดาว – หมู่บา้นก ัม๊ทาน – ล่องเรอืกระด้ง – เม ืองโบราณฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่ น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชมทีเ่ที่ยวใหม่บนบานา ฮลิสท์ี่ จตั ุรสัแห่งดวงดาว (ECLIPSE SQUARE) นํา
ท่านเดนิทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรม เปรยีบเสมอการเดนิทางสู่อาณาจกัร
แหง่ดวงดาวทีม่เีสน้ทางเชือ่มต่อระหว่างอาณาจกัรแหง่ดวงจนัทรแ์ละอาณาจกัรแหง่ดวง
อาทิตย์ถนนที่แสนงดงาม และสถาปัตยกรรมที่ลํ้าสมยัจุดเด่นของที่แห่งน้ีอีกจุดคือ
กระจกใสทรงสามเหลี่ยมที่ดูคล้ายกบัพพิธิภณัฑ์ลูฟวร์ที่ฝร ัง่เศส ให้ความรูส้กึเหมอืน
ท่านกําลงัท่องอยู่ในโลกแห่งเวทมนตแ์ละดวงดาว หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางดว้ยกระ
เขา้ไฟฟ้ากลบัสู ่เมอืงดานัง 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูกุง้มงักร 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมสุดพิเศษ 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก ัม๊ทาน  (CAM THANH VILLAGE) เพื่อนําท่าน 
ล่องเร ือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บา้นเลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยู่ในสวน
มะพร้าวรมิแม่น้ํา ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งน้ีเคยเป็นที่พกัอาศยัของ
ทหาร อาชพีหลกัของคนทีห่มู่บา้นแห่งน้ีคอืประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะ
ได้ชมวฒันธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ สามารถให้ทิปได้ตามความ
พอใจของท่าน จากนัน้นําท่านเดินทางชม ร้านหินอ่อน  เป็นร้านของฝาก
ทอ้งถิน่มสีนิคา้มากมาย 

 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เม ืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมอืงมรดกโลกทีย่งัคงเอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ยา่งดี
เยีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้ไฮทข์องการมาถ่ายรปูเชค็อนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรปูจากมุมสงูของ
คาเฟ่ทีอ่ยูต่ามซอกซอย ไดท้ัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินิลัของเวยีดนาม  

 นําท่านชม สะพานญี่ปุ่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมติรไมตร ีทีไ่ดช้ื่อนี้เน่ืองจากสะพานแห่งน้ีสรา้งขึน้โดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น เป็น
สะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดตี 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มชีุมชนชาวญี่ปุ่ นมาตัง้รกรากอยู่ และสรา้งขึน้ท่ามกลางหมู่บา้นชาวจนีและญี่ปุ่ น 
สะพานญีปุ่่ นแหง่เมอืงฮอยอนันี้ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 นับถงึวนัน้ีกม็อีาย ุ427 ปีเลยทเีดยีวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานทีส่รา้งดว้ยวสัดุ
ทัง้ไมแ้ละปนู แมผ้่านกาลเวลามานานแต่ยงัคงงดงามดว้ยความมเีอกลกัษณ์ จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ลกัษณะเฉพาะของสะพานญีปุ่่นเมอืง
ฮอยอนัแหง่น้ี 

คํ่า บรหิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 

 
  



 
Day4 สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั – ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ – สนามบินดานัง – สนามบินสวุรรณภมูิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางกลบัเมอืงดานงัเพือ่ชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความ
กว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น้ําฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 
2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึ่งสะพานมงักรแหง่น้ีเป็น Landmark แหง่ใหม่ของเมอืงดานงั ซึ่งมรีปู
ปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น้ํา คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหตุ:วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น้ํา และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

 นําท่านชม สะพานแห่งความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถู่กประดบัตกแต่งดว้ยเสารปูหวัใจ และจากสะพานแห่งน้ีใหท้่านไดเ้หน็ววิ
ของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ นําทา่นชมสนิคา้จาก ร้านเยื่อไผ ่สนิคา้ OTOP เป็น 

 นําท่านเดนิทางซื้อของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่รมิแมน้ํ่าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้
มากมายของ สนิคา้ทีนิ่ยมอยา่งมากคอื เมลด็บวัอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมหีลากหลายแบรนดเ์ชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบินดานัง เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
15.20 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) เทีย่วบนิที ่VN627 
17.00 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
  










