
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

วนัท่ี โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมือง
เว – น่ังรถสามลอซิโคล – พระราชวังดาย
โนย – ลองเรือมังกรแมน้ําหอม – ตลาดองบา

 ขนมปง 
ฝร่ังเศส  

THANH LICH 
ROYAL 
BOUTIQUE 
HOTEL 
ห รื อ เ ที ย บ เ ท า 

2 
วัดเจดียเทียนมู – บานา ฮิลส – น่ังกระเชา
ไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส – สวนสนุกแฟน
ตาซีพารค 

  
Buffet 

Mercure 

MERCURE 
FRENCH 
VILLAGE 
BANA HILLS  
หรือเทียบเทา 

3 สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – 
สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สักการะเจา

Buffet 
Mercure

 
หมอไฟ 

ทะเลเดือด 
และเมนูกุง 

LUXTERY 
HOTEL 



 
 
  

แมกวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – 
สะพานญ่ีปุน – ลองเรือกระดง – เมืองดานัง 

มังกร หรือเทียบเทา 
 

4 
สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก – ชอป
ปงฮาน มารเก็ต – สนามบินดานัง – สนามบิน
สุวรรณภูมิ 

    

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมในการทองเท่ียว ** 



 
 
 
 

 

BKK  DAD DAD  BKK 

VZ960 10.50 12.30 VZ961 13.15 14.55 
** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลทท่ีคอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุก

ครั้ง **

 

วันเดินทาง 

ราคาทัวร/ทาน
พักหองละ 2-3 ทาน
(กรณีหองพัก 3 ทานเตม็
ขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็คา

พักเดี่ยวเพ่ิมเฉพาะ 
บานาฮลิส 2,500 บาท) 

ราคาทัวรเด็ก 
ไมมเีตยีง 

อายุไมเกนิ 9 ป 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 15,990 14,990 4,900 

02 – 05 มิถุนายน 2566 18,990 17,990 4,900 

08 – 11 มิถุนายน 2566 15,990 14,990 4,900 

15 – 18 มิถุนายน 2566 15,990 14,990 4,900 

22 – 25 มิถุนายน 2566 15,990 14,990 4,900 

06 – 09 กรกฎาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

14 – 17 กรกฎาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

20 – 23 กรกฎาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

26 – 29 กรกฎาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

28 – 31 กรกฎาคม 2566 18,990 17,990 4,900 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2566 15,990 14,990 4,900 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน

      เที่ยวบนิที ่  เวลาออก                 เท่ียวบินที่ เวลาออก            

อัตราคาบริการ 



01 – 04 สิงหาคม 2566 14,990 13,990 4,900 
** ราคาทัวรไมรวมตัว๋เคร่ืองบินลด 4,000 บาท/ทาน ** 

อัตราคาบริการสําหรบัเด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หวัหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

  



 
 
 
 

 

วันเดนิทาง 

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 2-3 ทาน
(กรณีหองพัก 3 ทานเตม็
ขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บคา

พักเดี่ยวเพิม่เฉพาะ 
บานาฮลิส 2,500 บาท) 

ราคาทัวรเด็ก 
ไมมเีตยีง 

อายุไมเกนิ 9 ป 

ราคา 
หองพัก
เดี่ยว 

11 – 14 สิงหาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

17 – 20 สิงหาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

23 – 26 สิงหาคม 2566 14,990 13,990 4,900 

24 – 27 สิงหาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

07 – 10 กันยายน 2566 15,990 14,990 4,900 

08 – 11 กันยายน 2566 15,990 14,990 4,900 

15 – 18 กันยายน 2566 15,990 14,990 4,900 

16 – 19 กันยายน 2566 15,990 14,990 4,900 

20 – 23 กันยายน 2566 14,990 13,990 4,900 

21 – 24 กันยายน 2566 15,990 14,990 4,900 

22 – 25 กันยายน 2566 15,990 14,990 4,900 

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 15,990 14,990 4,900 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 15,990 14,990 4,900 

07 – 10 ตุลาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

11 – 14 ตุลาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

19 – 22 ตุลาคม 2566 17,990 16,990 4,900 

อัตราคาบริการ 



22 – 25 ตุลาคม 2566 16,990 15,990 4,900 

23 – 26 ตุลาคม 2566 15,990 14,990 4,900 

25 – 28 ตุลาคม 2566 15,990 14,990 4,900 
** ราคาทัวรไมรวมตัว๋เคร่ืองบินลด 4,000 บาท/ทาน ** 

อัตราคาบริการสําหรบัเด็กอายไุมเกิน 2 ป ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
อัตรานี้ 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 เปนไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเทาน้ันเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปล่ียนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเคร่ืองเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
  



 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว – นั่งรถสามลอซิโคล – 

พระราชวังดายโนย – ลองเรือมังกรแมน้ําหอม – ตลาดองบา 

08.00 พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI VIETJET 
AIR โดยมีเจาหนาท่ี เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแก
ทาน 

10.50 นําทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR 
เท่ียวบินท่ี VZ960 

12.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนําผานดานตรวจคนเขาเมือง รับ
กระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเท่ียวตามรายการ 

เท่ียง บริการอาหารวางขนมปงสไตลฝร่ังเศส 
นําทานเดินทางสู เมืองเว (HUE) เคยเปนเมืองหลวงเกาในสมัยราชวงศเหงียนชวงป พ.ศ. 2345–
2488 มีช่ือเสียงจากโบราณสถานท่ีมีอยูท่ัวเมือง เมืองเวตั้งอยูในเวียดนามตอนกลาง ริมฝงแม
นํ้าหอม ในชวงสงครามเวียดนาม เวอยูในตําแหนงท่ีใกลกับอาณาเขตระหวางเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต โดยเวอยูในอาณาเขตของเวียดนามใต ในป พ.ศ. 2511 ตัวเมืองไดรับความเสียหาย
อยางหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแหงท่ีระดมยิงและถูกระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แมหลัง
สงครามสงบลงแลว เหลาโบราณสถานก็ยังไมไดรับการดูแลเอาใจใส เน่ืองจากถูกกลุมผูนํา
คอมมิวนิสตและชาวเวียดนามบางสวนมองวาเปนสัญลักษณของระบอบศักดินาในอดีต แตหลังจาก
ท่ีแนวคิดทางการเมืองไดเปลี่ยนแปลงไป ก็เร่ิมมีการบูรณะโบราณสถานบางสวนมาจนถึงปจจุบัน 

 

พิเศษ!! นําทาน นั่งรถสามลอซิโคล (CYCLO) ชมเมือง
เวโดยรอบ และผานชมดานนอกของ พระราชวังดาย
โนย (Dai Noi Palace) เปนโบราณสถานท่ีไดรับการ
ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก เปนพระราชวังแหงสุดทาย
ของราชวงศเหงียนท่ีปกครองประเทศเวียดนาม เปน
พระราชวังท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม อลังการเปน
อยางยิ่ ง  พระราชวังไดโนย จําลองแบบมาจาก



พระราชวังกูกง หรือพระราชวังตองหาม ท่ียิ่งใหญของ
กรุงปกก่ิงประเทศจีน มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
ลอมรอบดวยคูนํ้าขนาดใหญท้ังส่ีดาน เน้ือท่ีประมาณ 
5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแหงน้ีใชเปนท่ี
ประทับของกษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุก 

หลังจากน้ันนําทานเดินสูทาเรือแมนํ้าหอม ลองเรือมังกรแมน้ําหอม (DRAGON BOAT) เพ่ือชม
ศิลปะการแสดงท่ีเคยจัดถวายในราชสํานักของกษัตริยเวียดนาม เปนเรือมังกร 2 หัว จําลองมาจาก
เรือราชพาหนะในสมัยราชวงศเหงียน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
ท่ีพัก THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

อิสระทานชอปปง ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหลงชอปปงท่ีเมืองเว เปนตลาดสินคา
ขนาดใหญของเมืองเว สวนใหญเปนสินคานําเขาจากจีน เชนเส้ือผา กระเปาเดินทาง 

  



  

Day2 วัดเจดยีเทยีนมู – บานา ฮลิส – นั่งกระเชาไฟฟาซนั เวลิด บานาฮลิส – สวน
สนกุแฟนตาซพีารค 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
วัดเจดีย เทียนมู  (THIEN MU PAGODA) เปนวัดท่ีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรการเมืองของเวียดนาม 
วัดแหงน้ีถือเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนานิกาย
เซน และมีจุดเดนคือเจดียเทียนมู ท่ีถือเปนสัญลักษณ
ของเมืองเว มีลักษณะเปนเจดียทรงเกง 8 เหล่ียม  สูง
ท้ังหมด 7 ชั้น แตละชั้นเชื่อวาเปนตัวแทนชาติภพตางๆ 
ของพระพุทธเจา โดยเอกลักษณอีกอยางหน่ึงของวัด
เจดียเทียนมูคือ รถออสตินสีฟา ท่ีถูกเก็บรักษาและจัด
แสดงไวภายในวัดแหงน้ี โดยมีประวัติวา พระภิกษุทิกก
วางหยก วัย 73 ป เจาอาวาสวัดเทียนมูไดใชรถคันน้ีเปน
พาหนะไปเผาตัวเองท่ีกลางกรุงไซงอนหรือโฮจิมินหซิตี้
ในปจจุบันเพ่ือเปนการประทวงรัฐบาลพระองค นําทาน
เดินทางสู  รานเยื่อไผ (BAMBOO SHOP) รานขาย
สินคาพ้ืนเมือง สินคาท่ีทํามาจากไมไผ  เปนสินคา 
OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามใหทานให
เลือกซ้ือเพ่ือเปนของฝาก

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน **นําทานชมผลิตภัณฑจากไขมุกใกลๆกับ
รานอาหาร 
นําทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง 
อยูหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเปนสถานท่ีพักผอนตากอากาศของชาว
ฝร่ังเศส เม่ือสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 แตหลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศสพายแพ จึงกลับประเทศไป 
ทําใหบานาฮิลลถูกท้ิงรางนานหลายป กระท่ังถูกบูรณะอีกคร้ังในป  2009 



นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั  เวิลด ์ บานาฮิลส ์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มดํ่าไปกบั
ววิทวิทศัน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า
รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมือ่วนัที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์
ฮลิลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื่นชมกบัสุดยอดววิทวิทศัน์ในแบบพาโนรา
มาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวยีดนามได้โฆษณาว่าบานาฮลิล์คอื ดาลดั
แหง่เมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัทีฝ่ร ัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ี
การสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พกั สิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่
พกัผ่อน เน่ืองจากที่น่ีมอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีส 

 
  



 

 

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

ของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมรวมคาเขาชมหุนข้ีผ้ึง) 

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

 

Day3 สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – 
สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุน – ลองเรือกระดง 
– เมืองดานัง  

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
กิจกรรมท่ีนาสนใจ 

 

นําทานชม สะพานมือยักษ (GOLDEN BRIDGE) 
แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส 
เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว 
ตั้งอยูในตําแหนงท่ีโดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีก
จุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทาน



สามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรา
มา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม

 
  



 

 

นําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN 
D'AMOUR) เปนสวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ท่ีมี
ดอกไมหลากหลายพันธุ ถูกจัดเปนสัดสวนอยาง
สวยงามทามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไมวา
ทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมา
ไดสวยงามอยางมาก โดยในแตละเดือนก็จะมีการ
จัดตกแตงผลัดเปล่ียนไปเร่ือยๆ  

 

 
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

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน  
นําทานเดินทาง สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจาแมกวนอิม
หลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสู
ทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรให
ชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต ในลาน
วัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุกอยางของ
มนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรม  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกท่ี
ยังคงเอกลักษณและรักษาวัฒนธรรมไวอยางดีเยี่ยม โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตามตรอก
ซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการมาถายรูปเช็คอินท่ีน้ีคือการไดข้ึนไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟท่ี
อยูตามซอกซอย ไดท้ังวิว ไดท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม นําทานชม รานหินออน 
เปนรานของฝากทองถ่ินมีสินคามากมาย 



นําทานชม สะพานญ่ีปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพาน
แหงมิตรไมตรี ท่ีไดชื่อน้ีเน่ืองจากสะพานแหงน้ีสรางข้ึนโดย
ชุมชนชาวญี่ปุน เปนสะพานท่ีสรางข้ึนขามคลองท่ีในอดีต 
400 ปกวาท่ีผานมา มีชุมชนชาวญ่ีปุนมาต้ังรกรากอยู และ
สรางข้ึนทามกลางหมูบานชาวจีนและญ่ีปุน สะพานญี่ปุน
แหงเมืองฮอยอันน้ี สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ.1593 นับถึงวันน้ีก็
มีอายุ 427 ปเลยทีเดียวนับวาเกาแกมาก เปนสะพานท่ีสราง
ดวยวัสดุท้ังไมและปูน แมผานกาลเวลามานานแตยังคง
งดงามดวยความมีเอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง 
ลักษณะเฉพาะของสะพานญ่ีปุนเมืองฮอยอันแหงน้ี 
นําท่าน ล่องเร ือกระด้ง (BASKET BOAT) หมูบ่า้นเลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวน
มะพรา้วรมิแมน้ํ่า ในอดตีชว่งสงครามหมูบ่า้นแหง่น้ีเคยเป็นทีพ่กัอาศยัของทหาร อาชพี
หลกัของคนทีห่มู่บา้นแห่งน้ีคอืประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของ
ชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น้ี หมายเหตุ:ท่านสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของท่าน 

 

 
นําทานเดินทางสู เมืองดานัง (DANANG) เปนเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริม
ชายฝงทะเลจีนใต จัดเปน 1 ใน 5 เขตการปกครองสวนทองถ่ินในเวียดนาม ดานังจัดเปนพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม และมีทาเรือท่ีรองรับการขนสงสินคา มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้ังอยูในเมือง
จํานวนหน่ึง สินคาเศรษฐกิจของเมืองไดอาหารทะเล จึงทําใหเมืองดานังมีอาหารทําเลท่ีราคาถูก 
ซ่ึงถูกใจนักทองเท่ียวชาวไทยอยางมาก  

คํ่า บริหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
ท่ีพัก LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day4 สะพานมงักร – สะพานแหงความรกั – ชอปปงฮาน มารเก็ต – สนามบนิดานัง – 
สนามบนิสุวรรณภมู ิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



นําทานชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงท่ี
เท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลาน
ลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝงของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการ
เม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 
38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ี
เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปนท่ีมีหัว
เปนมังกรและหางเปนปลา พนนํ้า คลายๆสิงคโปร หมาย
เหตุ:วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนนํ้า และพนไฟ
เปนเวลา 5 นาที 
นําทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปน
สะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจาก
สะพานแหงน้ีใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 

 

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

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
13.15 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR 

เท่ียวบินท่ี VZ961 
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 










