
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 
  

วนัท่ี โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง    
LAVENDER 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

2 

บานา ฮิลส – น่ังกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานา
ฮิลส – สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความ
รัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุก
แฟนตาซีพารค 

  
Buffet 

Mercure 

MERCURE 
FRENCH 
VILLAGE BANA 
HILLS  
หรือเทียบเทา  

3 

อิสระทองเท่ียวบนบานา ฮิลส – จัตุรัสแหง
ดวงดาว – สักการะเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึง – 
ลองเรือกระดง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพาน
ญี่ปุน – เมืองดานัง 

   
LAVENDER 
HOTEL 
หรือเทียบเทา  

4 
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความ
รัก– ชอปปงฮาน มารเก็ต – สนามบินดานัง – 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

    

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปล่ียนเพื่อความเหมาะสม ** 



 

 
 
 
 

 

BKK  DAD DAD  BKK 

VN626 18.00 19.40 VN627 15.20 17.00 
** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลทท่ีคอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุก

ครั้ง ** 

 

วันเดนิทาง 
ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2 

ทาน 

ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 3 

ทาน 
* เ นื่ อ ง จ า ก เ ป น
หองพักแบบ    4 ทาน
จึ ง มี ค า ใ ช จ า ย
เพิ่มเติม*

ราคาทัวร
เด็ก 

ไมมเีตยีง 
อายุไมเกนิ 

12 ป 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

02 – 05 ธันวาคม 
2565 

16,990 17,590 15,990 4,500 

09 – 12 ธันวาคม 
2565 

16,990 17,590 15,990 4,500 

16 – 19 ธันวาคม 
2565 

14,990 15,590 13,990 4,500 

09 – 12 มกราคม 
2566 

12,990 13,590 12,990 4,500 

13 – 16 มกราคม 
2566 

14,990 15,590 13,990 4,500 

03 – 06 
กุมภาพนัธ 2566 

14,990 15,590 13,990 4,500 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เท่ียวบินที่ เวลาออก            

อัตราคาบริการ 



06 – 09 
กุมภาพนัธ 2566 

13,990 14,590 12,990 4,500 

10 – 13 
กุมภาพนัธ 2566 

14,990 15,590 13,990 4,500 

17 – 20 
กุมภาพนัธ 2566 

14,990 15,590 13,990 4,500 

20 – 23 
กุมภาพนัธ 2566 

13,990 14,590 12,990 4,500 

24 – 27 
กุมภาพนัธ 2566 

14,990 15,590 13,990 4,500 

03 – 06 มีนาคม 
2566 

16,990 17,590 15,990 4,500 

06 – 09 มีนาคม 
2566 

13,990 14,590 12,990 4,500 

10 – 13 มีนาคม 
2566 

14,990 15,590 13,990 4,500 

17 – 20 มีนาคม 
2566 

14,990 15,590 13,990 4,500 

20 – 23 มีนาคม 
2566 

13,990 14,590 12,990 4,500 

** ราคาทัวรไมรวมตัว๋เคร่ืองบินลด 4,000 บาท/ทาน ** 
อัตราคาบรกิารสําหรบัเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
อัตรานี ้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หวัหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 
  



 

 
 
 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท/

ทาน และชําระสวนท่ีเหลือ 21 วัน กอนการเดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคา
โปรโมชั่นตองชําระคาทัวรเต็มจํานวน 100% เทาน้ัน 

2. อัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทาง
ไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลง
อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 

3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท 
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนําจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนํา
เทาน้ัน 

4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทํา
ความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 

5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกําหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโค
วิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายสวนน้ีดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการ
ทัวร) 

6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทาน้ันเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
  



 

 



 

 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง 

15.00 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน VIETNAM 
AIRLINES (VN) โดยมีเจาหนาท่ี เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินใหแกทาน 

18.00 นําทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 
(VN) เท่ียวบินท่ี VN626 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

19.40 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับ
กระเปาสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางทองเท่ียวตามรายการ 

 นําทานเดินทางสู เมืองดานัง (DANANG) หรือ ดาหนัง เปนเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอน
ใต ตั้งอยู ริมชายฝงทะเลจีนใต จัดเปน 1 ใน 5 เขตการปกครองสวนทองถ่ินในเวียดนาม 
นอกจากนี้เมืองดานังยังเปนเมืองท่ีเต็มไปดวยรานอาหารทะเลท่ีทานสามารถหาทานไดจาก
รานอาหารท่ัวท้ังเมือง และเปนอาหารทะเลราคาท่ีไมแพงมากอาทิกุงมังกรเปนตน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day2 บานา ฮิลส – นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส – สะพานมือยักษ – สวน
ดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง – สวนสนุกแฟนตาซีพารค 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง 

อยูหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเปนสถานท่ีพักผอนตากอากาศของชาว



ฝรั่งเศส เม่ือสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แตหลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศสพายแพ จึงกลับประเทศไป 
ทําใหบานาฮิลลถูกท้ิงรางนานหลายป กระท่ังถูกบูรณะอีกคร้ังในป  2009 

 



 

 

นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส (SUN WORLD BANA 
HILLS) ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไม
หยุดจอดเปนระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับการบันทึกจาก
กินเนสบุคเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 
15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรี
สอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาใน
วันท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการทองเท่ียวของ
เวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูก
คนพบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมัยท่ีฝร่ังเศสเปนเจาอาณานิคม จึง
ไดมีการสรางถนนข้ึนไปบนภูเขา สรางท่ีพัก ส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ เพ่ือใชเปนท่ีพักผอน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาว
เย็นตลอดท้ังป อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวันเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 

 

 
นําท านชม สะพานมือยั กษ  (GOLDEN BRIDGE) แหล ง
ทองเท่ียวใหมลาสุดซ่ึงอยูบนเขาบานา ฮิลส เปนสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงท่ีโดดเดน
เห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเปน
อยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพา
โนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม 



 

 
นําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) 
เปนสวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูก
จัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ี
ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมาได
สวยงามอยางมาก โดยในแตละเดือนก็จะมีการจัดตกแตง
ผลัดเปล่ียนไปเร่ือยๆ 



 

 
นําทาน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH 
PAGODA) เ ป น พ ร ะ พุ ท ธ รู ป หิ น อ ง ค ใ ห ญ ตั้ ง
ตระหงานบนยอดเขาแหงน้ี ใหทานไดขอพรเพ่ือ
ความเปนมงคล 

 

นํ า ท าน เดิ นทา ง สู  ส ว น ส นุ ก แ ฟ น ต า ซี พ า ร ค 
(FANTASY PARK) ซึ่งมีเคร่ืองเลนหลากหลาย
รูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ รถบ้ัม 
หรือจะเลือกชอปปงของท่ีระลึกของสวนสนุก (ไม
รวมคาเขาชมหุนข้ีผ้ึง) 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟต บนบานาฮิลส 
ท่ีพัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 กรณีหองพัก 3 ทานเต็มลูกคาตองพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลสมีคาใชจายเพิ่ม 2,500 บาท/หอง 
 

Day3 จัตุรัสแหงดวงดาว – หมูบานกั๊มทาน – ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอยอัน – 
สะพานญี่ปุน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมท่ีเท่ียวใหมบนบานา ฮิลสท่ี จัตุรัสแหงดวงดาว 
(ECLIPSE SQUARE) นําทานเดินทางชมความสวยงาม
ของสถาปตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสูอาณาจักรแหง
ดวงดาวท่ีมีเสนทางเชื่อมตอระหวางอาณาจักรแหงดวงจันทร
และอาณาจักรแหงดวงอาทิตยถนนท่ีแสนงดงาม และ
สถาปตยกรรมท่ีลํ้าสมัยจุดเดนของท่ีแหงน้ีอีกจุดคือกระจก
ใสทรงสามเหล่ียมท่ีดูคลายกับพิพิธภัณฑลูฟวรท่ีฝร่ังเศส ให
ความรูสึกเหมือนทานกําลังทองอยูในโลกแหงเวทมนตและ



ดวงดาว หลังจากนั้นนําทานเดินทางดวยกระเขาไฟฟากลับสู 
เมืองดานัง 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูกุงมังกร 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมสุดพิเศษ 
นําทานเดินทางสู  หมูบานกั๊มทาน (CAM THANH 
VILLAGE) เพ่ือนําทาน ลองเรือกระดง (BASKET 
BOAT) หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงน้ี
เคยเปนท่ีพักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนท่ี
หมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการลองเรือทานจะได
ชมวัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี สามารถ
ใหทิปไดตามความพอใจของทาน จากน้ันนําทาน
เดินทางชม รานหินออน เปนรานของฝากทองถ่ินมี
สินคามากมาย 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกท่ี
ยังคงเอกลักษณและรักษาวัฒนธรรมไวอยางดีเยี่ยม โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตามตรอก
ซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการมาถายรูปเช็คอินท่ีน้ีคือการไดข้ึนไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟท่ี
อยูตามซอกซอย ไดท้ังวิว ไดท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม  

 นําทานชม สะพานญี่ปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหงมิตรไมตรี ท่ีไดชื่อน้ีเน่ืองจาก
สะพานแหงน้ีสรางข้ึนโดยชุมชนชาวญี่ปุน เปนสะพานท่ีสรางข้ึนขามคลองท่ีในอดีต 400 ปกวาท่ี
ผานมา มีชุมชนชาวญ่ีปุนมาตั้งรกรากอยู และสรางข้ึนทามกลางหมูบานชาวจีนและญ่ีปุน สะพาน



ญ่ีปุนแหงเมืองฮอยอันน้ี สรางข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1593 นับถึงวันน้ีก็มีอายุ 427 ปเลยทีเดียวนับวา
เกาแกมาก เปนสะพานท่ีสรางดวยวัสดุท้ังไมและปูน แมผานกาลเวลามานานแตยังคงงดงามดวย
ความมีเอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญ่ีปุนเมืองฮอยอันแหงน้ี 

คํ่า บริหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  
ท่ีพัก LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 

 
  



 

Day4 สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก – ชอปปงฮาน มารเก็ต – สนามบินดานัง – 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางกลับเมืองดานังเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหง
ใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 
ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝงของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเปน Landmark 
แหงใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปนท่ีมีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนนํ้า คลายๆสิงคโปร หมาย
เหตุ:วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนนํ้า และพนไฟเปนเวลา 5 นาที 

 นําทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปนสะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยเสารูป
หัวใจ และจากสะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ นําทานชมสินคาจาก 
รานเยื่อไผ สินคา OTOP เปน 

 นําทานเดินทางซ้ือของฝาก ชอปปงฮาน มารเก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง 
ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมายของ สินคาท่ีนิยมอยางมากคือ เมล็ดบัวอบแหง 
กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนดเชน G7, TRUNG NGYUEN เปนตน  

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู สนามบนิดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
15.20 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES 

(VN) เท่ียวบินท่ี VN627 
17.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 
  










