
 



 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุก
แฟนตาซีพาร์ค 

   
Mercure Danang French 
Village Bana Hills หรือ
เทียบเท่า  

2 
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – ล่องเรือ
กระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง    

Lavener Hotel Danang 
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองเก่าฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – สะพานมังกร – สะพาน
แห่งความรัก    

Lavener Hotel Danang 
หรือเทียบเท่า  

4 ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย     



 
  
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า

ซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 
08.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้เดินทางขาออกระหว่าง

ประเทศ 
ราคาน้ีไม่รวมต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เป็นเพียงการอ้างอิงไฟล์ทบินเท่าน้ัน 

10.50 เดินทางสู่ สนามบินดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสาย
การบิน VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ960  

12.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง  เมื องดานัง ประเทศ เวียดนาม 
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินคอยให้การตอนรับท่านเมื่อท่านเดินทางถึง หมาย
เหตุ:มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยได้ให้บริการตลอดทริป 

 นำท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (Sun World 
Bana Hills) ด่ืมด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุด
จอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊
คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) 
ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่น
ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บา
นาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต้ังอยู่ทางตะวันตก
ของดานัง ซึ่งการท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ 
ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศส
เป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนข้ึนไปบนภูเขา สร้างที่พัก 
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อน เน่ืองจากที่น่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียส (รวมค่าข้ึนกระเช้าแล้ว) 

 อิสระท่องเท่ียวใน สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (Fantasy Park) ซึ่งมี
เครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D 
ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ 
หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมโซนของการ
จัดแสดงหุ่นข้ีผึ้ง ราคาค่าเข้าประมาณ 100,000 ดอง) 

ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า 
 ห้องพัก 3 ท่านเป็นแบบเตียง 2 ชั้นเท่าน้ัน 

 
Day2 สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะ

พระพุทธรูปหลินอึ๋ง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านก๊ัมทาน – 
เมืองดานัง  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (Golden Bridge) แหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมี
มือ 2 ข้างอุ้มไว้ ต้ังอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีก
จุดท่องเท่ียวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูป
ภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม 

 นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) 
เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไม้หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็น
สัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่าน
จะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก 

 นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda) เป็น
พระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านบนยอดเขาแห่งน้ี ให้ท่านได้ขอ
พรเพ่ือความเป็นมงคล หลังจากน้ันนำท่านเดินทางลงจากบานาฮิลส์ 

 

 



 
 

 นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านก๊ัมทาน (Basket boat Cam 
Thanh Village) หมู่บ้ าน เล็ กๆในเมืองฮอยอัน ต้ังอ ยู่ในสวน
มะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่ง น้ีเคยเป็นที่พัก
อาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งน้ีคือประมง 
ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้าน
แห่งน้ี หมายเหตุ:ท่านสามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของท่าน 

ที่พัก Lavener Hotel Danang ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 
Day3 เมืองเก่าฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค 

– สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) 

เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเย่ียม 
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์
ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่น้ีคือการได้ข้ึนไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคา
เฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของ
เวียดนาม  

   

 

 
 นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese covered bridge) ที่สร้าง

โดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและ
เหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง 

 นำท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้า
แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ต้ังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา 
ต้ังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้
ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 
ต้ังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหิน
อ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของ
มนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม 

 นำท่านชม หาดมีเค (My Khe Beach) เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ำทะเลใส
สวยงามย่ิงนัก ท้องทะเลที่เงียบสงบประกอบกับสายลมอ่อนๆ  

 

 



 
 
 นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่ง

ใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน 
ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่ง
ของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพาน
มังกรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มี
หัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์  

 นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) เป็นสะพานที่ถูก
ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีให้ท่านได้เห็น
วิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 

ทีพั่ก Lavener Hotel Danang ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

 

 

Day4 ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – 
ประเทศไทย  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดสดของเมือง

ดานัง ต้ังอยู่ริมแม่น้ำฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้า
ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสด
และของที่ระลึกให้เลือกซื้อ อาทิ กาแฟข้ีชะมด กาแฟชื่อดังของ
เวียดนามมากมาย  

10.30 ได้เวลาอันสาควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทาง
กลับประเทศไทย 

13.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ
บิน VIETJET AIR เท่ียวบินที ่VZ961 

14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... 
พร้อมความประทับใจ 

 
 



อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
2-3 ท่าน 
(รถ 7 ท่ีนั่ง) 

4-5 ท่าน 
(รถ 7 ท่ีนั่ง) 

6-7 ท่าน 
(รถ 16 ท่ีนั่ง) 

8-9 ท่าน 
(รถ 16 ท่ีนั่ง) 

พักเด่ียว 

03 – 06 เมษายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

10 – 13 เมษายน 2565 18,990 13,990 12,990 11,990 5,500 

17 – 19 เมษายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

24 – 27 เมษายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

01 – 04 พฤษภาคม 2565 18,990 13,990 12,990 11,990 5,500 

08 – 11 พฤษภาคม 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

15 – 18 พฤษภาคม 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

22 – 25 พฤษภาคม 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

05 – 08 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

12 – 15 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

19 – 22 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

26 – 29 มิถุนายน 2565 17,990 12,990 11,990 10,990 5,500 

ราคาข้างต้นไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบินไปและกลับ 
วันเดินทางไม่มีในตารางข้างต้น สามารถสอบถามวันเดินทางที่ท่านต้องการกับบริษัทฯได้ 

 
อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน 

อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ $20 USD หรือประมาณ 700 บาท 
อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตรวจ PCR-Test เพ่ือเดินทางกลับไทย ประมาณ $35 USD หรือประมาณ 1,200 บาท 

อัตราค่าบริการ ไม่รวมประกันสุขภาพครอบคลุม โควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลข้ันต่ำ 10,000 USD จำเป็นต้องมี 
สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. กรณีให้ทางบริษัทฯออกต๋ัวเครื่องบินให้ ต้องชำระค่าต๋ัวเครื่องบินเต็มจำนวนพร้อมกับเงินมัดจำ  
3. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 2 ท่าน ข้ึนไป 
4. รถนำเที่ยวตามรายการเท่าน้ัน กรณีท่านต้องการออกนอกเส้นทางหรือใช้รถเกินจากรายการทัวร์อาจมีค่าล่วงเวลาท่ีท่านต้องชำระเพ่ิมเติม 
5. กรณีไฟล์ทบินที่ท่านจองไม่ตรงกับรายการทัวร์กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางเพ่ือปรับเปลี่ยนรายการให้สอดคล้องกับไฟล์ทบินของท่าน 
6. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 
7. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
8. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
 

   



 



 



 



 


