
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

 
 
  

วนัที่ โปรแกรมทวัร  ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิดานัง – เมอืงเว ้– นัง่รถสามลอ้ซโิคล ่– 
พระราชวงัดายโนย – ลอ่งเรอืมงักรแมน้ํ่าหอม – ตลาดองบา 

 ขนมปัง 
ฝรัง่เศส  

THANH LICH ROYAL 
BOUTIQUE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
วดัเจดยีเ์ทยีนมู่ – บานา ฮลิส ์– นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด์ บานาฮลิส ์– 
สวนสนุกแฟนตาซพีารค์   

Buffet 
Mercure 

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรอืเทยีบเท่า  

3 
สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรกั – สกัการะพระพุทธรูป
หลินอึ๋ง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – 
สะพานญีปุ่่ น – ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงดานงั 

Buffet 
Mercure  

หมอ้ไฟ 
ทะเลเดอืด 
และเมนูกุง้ 
มงักร 

LUXTERY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

4 
สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – ชอ้ปป้ิงฮาน มารเ์กต็ – สนามบนิ
ดานงั – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

** รายการทวัรข์้างต้นอาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการท่องเที่ยว ** 



 
 
 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ960 10.50 12.30 VZ961 13.15 14.55 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ที่คอนเฟิรม์จากเจา้หน้าที่ทุกคร ัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 
*เน่ืองจากเป็นห้องพกัแบบ     
4 ท่านจึงมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม* 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่ม ีเตียง 

อายไุม่เกิน 9 ปี 

ราคา 
ห้องพกั
เดี่ยว 

23 – 26 มีนาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
24 – 27 มีนาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
25 – 28 มีนาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
29 มี.ค . – 01 เม.ย. 2566 13,990 14,590 12,990 4,900 
31 มี.ค . – 03 เม.ย. 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
01 – 04 เมษายน 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
14 – 17 เมษายน 2566 21,990 22,590 20,990 5,900 
15 – 18 เมษายน 2566 19,990 20,590 18,990 5,900 
19 – 22 เมษายน 2566 14,990 15,590 13,990 4,900 
21 – 24 เมษายน 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
22 – 25 เมษายน 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
26 – 29 เมษายน 2566 14,990 15,590 13,990 4,900 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 19,990 20,590 18,990 5,900 
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 17,990 18,590 16,990 4,900 
06 – 09 พฤษภาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
10 – 13 พฤษภาคม 2566 14,990 15,590 13,990 4,900 
13 – 16 พฤษภาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 

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

โปรแกรมเดินทาง 4 วนั 3 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 
 
 
 
 



 
 
 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร /์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 
*เน่ืองจากเป็นห้องพกัแบบ     
4 ท่านจึงม ีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม* 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่มีเตียง 

อายไุม่เกิน 9 ปี 

ราคา 
ห้องพกั
เดี่ยว 

17 – 20 พฤษภาคม 2566 14,990 15,590 13,990 4,900 
19 – 22 พฤษภาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
25 – 28 พฤษภาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
27 – 30 พฤษภาคม 2566 15,990 16,590 14,990 4,900 
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566 14,990 15,590 13,990 4,900 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมต ัว๋เคร ือ่งบินลด 4,000 บาท/ท่าน ** 
อตัราค่าบริการสาํหรบัเดก็อายไุมเ่กิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม ่รวมค่าทิปคนขบัรถ 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 โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา
เทา่นัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

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

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคุณไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
  

อตัราค่าบริการ 



 
Day1 สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – นัง่รถสามล้อซิโคล่ – พระราชวงัดายโนย – ล่องเร ือมงักรแม่

นํ้าหอม – ตลาดองบา 

08.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR โดยมเีจา้หน้าที่ เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้าร
ตอนรบั และ อาํนวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่่าน 

10.50 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ960 
12.30 เดนิทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม  หลงัจากนัน้นําผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดินทาง

ทอ่งเทีย่วตามรายการ 
เทีย่ง บรกิารอาหารว่างขนมปังสไตลฝ์รัง่เศส 

นําท่านเดนิทางสู่ เม ืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมอืงหลวงเก่าในสมยัราชวงศ์เหงยีนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มชีื่อเสยีงจากโบราณสถานทีม่อียู่ท ัว่
เมอืง เมอืงเวต้ัง้อยู่ในเวยีดนามตอนกลาง รมิฝัง่แม่น้ําหอม ในช่วงสงครามเวยีดนาม เว้อยู่ในตําแหน่งทีใ่กล้กบัอาณาเขตระหว่างเวยีดนาม
เหนือและเวยีดนามใต ้โดยเวอ้ยูใ่นอาณาเขตของเวยีดนามใต ้ในปี พ.ศ. 2511 ตวัเมอืงไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกั โดยเฉพาะโบราณสถาน
หลายแห่งทีร่ะดมยงิและถูกระเบดิจากกองทพัอเมรกินั แมห้ลงัสงครามสงบลงแลว้ เหล่าโบราณสถานกย็งัไม่ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ เน่ืองจาก
ถูกกลุ่มผู้นําคอมมวินิสต์และชาวเวยีดนามบางส่วนมองว่าเป็นสญัลกัษณ์ของระบอบศกัดนิาในอดตี แต่หลงัจากที่แนวคดิทางการเมอืงได้
เปลีย่นแปลงไป กเ็ริม่มกีารบรูณะโบราณสถานบางสว่นมาจนถงึปัจจุบนั 

 

พิเศษ!! นําท่าน นัง่รถสามล ้อซิโคล ่ (CYCLO) ชมเมอืงเว้โดยรอบ และผ่าน
ชมด้านนอกของ พระราชวงัดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่
ได้รบัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวงัแห่งสุดท้ายของราชวงศ์
เหงยีนทีป่กครองประเทศเวยีดนาม เป็นพระราชวงัทีม่สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 
อลงัการเป็นอยา่งยิง่ พระราชวงัไดโนย จําลองแบบมาจากพระราชวงักูก้ง หรอื
พระราชวังต้องห้าม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูป
สีเ่หลีย่มจตุัรสั ลอ้มรอบดว้ยคูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น เนื้อทีป่ระมาณ 5 ตาราง
กโิลเมตร และพระราชวงัแหง่น้ีใชเ้ป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมา
ทุก 

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิสูท่่าเรอืแมน้ํ่าหอม ล่องเรอืมงักรแม่นํ้าหอม (DRAGON BOAT) เพือ่ชมศลิปะการแสดงทีเ่คยจดัถวายในราชสาํนัก
ของกษตัรยิเ์วยีดนาม เป็นเรอืมงักร 2 หวั จาํลองมาจากเรอืราชพาหนะในสมยัราชวงศเ์หงยีน 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

อสิระท่านช้อปป้ิง ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปป้ิงทีเ่มอืงเว้ เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมอืงเว้ ส่วนใหญ่เป็นสนิค้า
นําเขา้จากจนี เชน่เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 

  



  
Day2 วดัเจดียเ์ทียนมู่ – บานา ฮิลส  ์– นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด  ์บานาฮิลส  ์– สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ว ัด เ จ ดี ย ์ เ ที ย น มู่  ( THIEN MU PAGODA) เ ป็ น วัดที่ มีค ว ามสํ า คัญทา ง
ประวตัศิาสตร์การเมอืงของเวยีดนาม วดัแห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธ
ศาสนานิกายเซน และมจุีดเด่นคอืเจดยีเ์ทยีนมู่ ทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเว ้มี
ลกัษณะเป็นเจดยีท์รงเก๋ง 8 เหลีย่ม  สงูทัง้หมด 7 ชัน้ แต่ละชัน้เชือ่วา่เป็นตวัแทน
ชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ โดยเอกลกัษณ์อกีอย่างหน่ึงของวดัเจดยีเ์ทยีนมู่
คอื รถออสตนิสฟ้ีา ทีถู่กเกบ็รกัษาและจดัแสดงไวภ้ายในวดัแห่งน้ี โดยมปีระวตัิ
วา่ พระภกิษุทกิกวางหยก วยั 73 ปี เจา้อาวาสวดัเทยีนมูไ่ดใ้ชร้ถคนัน้ีเป็นพาหนะ
ไปเผาตวัเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรอืโฮจมินิห์ซิตี้ในปัจจุบนัเพื่อเป็นการประท้วง
รฐับาลพระองค ์นําทา่นเดนิทางสู ่ร้านเยื่อไผ ่(BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้
พืน้เมอืง สนิค้าที่ทํามาจากไมไ้ผ่ เป็นสนิค้า OTOP ของเวยีดนามของฝากของ
เวยีดนามใหท้่านใหเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ **นําทา่นชมผลติภณัฑจ์ากไขมุ่กใกล้ๆ กบัรา้นอาหาร 
นําท่านเดนิทางสู่ บานา ฮิลส ์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบนัเทงิบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตวัเมอืงดานังประมาณ 40 
กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพ่กัผ่อนตากอากาศของชาวฝรัง่เศส เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝรัง่เศสพา่ยแพ ้จงึ
กลบัประเทศไป ทาํใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งนานหลายปี กระทัง่ถกูบรูณะอกีครัง้ในปี  2009 

 

นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด  บานาฮิลส  (SUN WORLD 
BANA HILLS) ด่ืมด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูง
ถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟาราง
เดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับ
การบันทึกจากกินเนสบุคเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช
เวลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอัน
เกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิว
ทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล 
เปนรีสอรทและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตก
ของดานัง ซึ่งการทองเท่ียวของเวียดนามไดโฆษณาวาบา
นาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝร่ังเศส
เม่ือสมัยท่ีฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนน



ข้ึนไปบนภูเขา สรางท่ีพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือ
ใชเปนท่ีพักผอน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป 
อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

 
  



 

  

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) ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลาย
รูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถบ้ัม 
หรือจะเลือกชอปปงของท่ีระลึกของสวนสนุก (ไม่รวม
คา่เขา้ชมหุ่นขีผ้ึง้) 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร พเิศส เมนูบุฟเฟ่ต ์บนบานาฮลิส ์
ทีพ่กั MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า   
 กรณีหอ้งพกั 3 ทา่นเตม็ลกูคา้ตอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนบานาฮลิสม์คี่าใชจ้่ายเพิม่ 2,500 บาท/หอ้ง 

 
Day3 สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรกั – สกัการะพระพทุธรปูหลินอึ๋ง – สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – เม ือง

โบราณฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่ น – ล่องเรอืกระด้ง – เมืองดานัง  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
กิจกรรมที่น่าสนใจ 

 

นําท่านชม สะพานมือยกัษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ลา่สุดซึ่งอยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้
ไว้ ตัง้อยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่
ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล์ 
ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อิม่ 

 
  



 

 

นําท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวน
ดอกไม้สไตล์ฝรัง่เศส ที่มดีอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่าง
สวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเยน็สบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของ
สวนกส็ามารถถ่ายรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก โดยในแต่ละเดอืนกจ็ะมี
การจดัตกแต่งผลดัเปลีย่นไปเรือ่ยๆ  

 

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

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  
นําท่านเดนิทาง สกัการะเจ้าแม ่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดด
เด่นสงูทีสุ่ดในเวยีดนาม ซึ่งมทีําเลทีต่ ัง้ด ีหนัหน้าออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องคเ์ป็นหนิ
อ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ทา่ทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เม ืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมอืงมรดกโลกทีย่งัคงเอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ยา่งดี
เยีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้ไฮทข์องการมาถ่ายรปูเชค็อนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรปูจากมุมสงูของ
คาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทัง้ววิ ไดท้ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินิัลของเวยีดนาม นําท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นรา้นของฝากทอ้งถิน่มสีนิค้า
มากมาย 
นําท่านชม สะพานญี่ปุ่ น  (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตร ีที่ได้ชื่อน้ี
เน่ืองจากสะพานแห่งน้ีสรา้งขึน้โดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น เป็นสะพานที่สรา้งขึน้ขา้มคลองที่
ในอดตี 400 ปีกว่าทีผ่่านมา มชีุมชนชาวญี่ปุ่ นมาตัง้รกรากอยู่ และสรา้งขึน้ท่ามกลาง
หมู่บ้านชาวจนีและญี่ปุ่ น สะพานญี่ปุ่ นแห่งเมอืงฮอยอนันี้ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 
นบัถงึวนัน้ีกม็อีายุ 427 ปีเลยทเีดยีวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานทีส่รา้งดว้ยวสัดุทัง้ไม้
และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืง ลกัษณะเฉพาะของสะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแหง่น้ี 
นําทาน ลองเรือกระดง (BASKET BOAT) หมูบานเล็กๆใน
เมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวง
สงครามหมูบานแหงน้ีเคยเปนท่ีพักอาศัยของทหาร อาชีพ
หลักของคนท่ีหมูบานแหงน้ีคือประมง ระหวางการลองเรือ



ทานจะไดชมวัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงน้ี 
หมายเหตุ:ทานสามารถใหทิปไดตามความพอใจของทาน 

 
นําท่านเดนิทางสู่ เม ืองดานัง (DANANG) เป็นเมอืงท่าสาํคญัของเวยีดนามกลางตอนใต ้ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลจนีใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเวยีดนาม ดานังจดัเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และมที่าเรอืทีร่องรบัการขนส่งสนิคา้ มโีรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ตัง้อยู่
ในเมอืงจํานวนหน่ึง สนิคา้เศรษฐกจิของเมอืงไดอ้าหารทะเล จงึทําใหเ้มอืงดานังมอีาหารทําเลทีร่าคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเทีย่วชาวไทยอย่าง
มาก  

คํ่า บรหิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ พเิศษ ... หมอ้ไฟทะเลเดอืด+กุง้มงักรท่านละครึง่ตวั 

  
ทีพ่กั LUXTERY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day4 สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั – ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ – สนามบินดานัง – สนามบินสวุรรณภมูิ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม ่สะพานทีม่ี
ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 
ลา้นลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น้ําฮนั เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 
2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึ่งสะพาน
มงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึ่งมรีูปปั้นทีม่หีวัเป็นมงักรและ
หางเป็นปลา พน่น้ํา คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหตุ:วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะ
พน่น้ํา และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ี
นําท่านชม สะพานแห่งความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถ่กูประดบัตกแต่ง
ดว้ยเสารปูหวัใจ และจากสะพานแหง่น้ีใหท้่านไดเ้หน็ววิของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ  

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

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบินดานัง เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
13.15 นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ961 
14.55 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 



 



 






