
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
  

วันที่ โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – หมูบานกั๊มทาน – ลองเรือ
กระดง – รานหินออน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุน 

   
LAVENDER HOTEL 
หรือเทียบเทา  

2 
บานา ฮิลส – นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส – สะพานมือยักษ – 
สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟน
ตาซีพารค 

 
Buffet 

Bana Hills 
Buffet 

Mercure 

MERCURE FRENCH VILLAGE 
BANA HILLS  
หรือเทียบเทา  

3 
อิสระทองเที ่ยวบนบานา ฮิลส – จัตุรัสแหงดวงดาว – เมืองดานัง – 
สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก 

   
LAVENDER HOTEL 
หรือเทียบเทา  

4 
สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง – ชอปปงฮาน มารเก็ต – สนามบินดานัง 
– สนามบินสุวรรณภูมิ 

 Banh My   

** รายการทัวรขางตนอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

BKK  DAD DAD  BKK 

  
PG947 10.55 12.45 PG948 13.35 15.25 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทที่คอนเฟรมจากเจาหนาที่ทุกครั้ง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 

ราคาทัวร/ทาน 
พักหองละ 3 ทาน 

* เนื ่องจากเปนหองพักแบบ    
4 ทานจึงมีคาใชจายเพ่ิมเติม * 

ราคาทัวรเดก็ 
ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 
หองพักเดี่ยว 

13 – 16 ตุลาคม 2565 17,990 18,590 16,990 4,900 
21 – 24 ตุลาคม 2565 17,990 18,590 16,990 4,900 
09 – 12 ธันวาคม 2565 17,990 18,590 16,990 4,900 
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 23,990 24,590 22,990 6,900 
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 23,990 24,590 22,990 6,900 
03 – 06 มีนาคม 2566 17,990 18,590 16,990 4,900 

 ** ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครื่องบินลด 7,000 บาท/ทาน ** 
อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,000 บาท 
อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ิน และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 
สำคัญโปรดอาน 
1. กรุณาทำการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมชำระเงินมัดจำ ทานละ 5,000 บาท/ทาน และชำระสวนที่เหลือ 21 วัน กอนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางนอยกวา 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นตองชำระคาทัวรเต็มจำนวน 100% เทานั้น 
2. อัตราคาบริการนี้ จำเปนตองมีผูเดินทาง จำนวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
3. ทานท่ีตองออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา และการแนะนำจากเจาหนาท่ีเปนเพียงการแนะนำเทานั้น 
4. ระหวางทองเท่ียวหากนักทองเท่ียวไดรับการตรวจยืนยันวามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีคาทำความสะอาดหองพักเพ่ิมเติม (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีขอกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจาย

สวนนี้ดวยตัวทานเอง (ไมรวมอยูในรายการทัวร) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเทานั้นเปนผูพิจารณา 
7. ของสมนาคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงินสดหรือสวนลดอ่ืนๆ ได 
8. อาหารบนเครื่องเปนไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
 

  

โปรแกรมเดนิทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS (PG) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – หมูบานกั๊มทาน – ลองเรือกระดง – รานหินออน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพาน

ญี่ปุน 

08.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการ
ตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

สามารถใชบริการ Lounge หรือหองรับรองผูโดยสารไดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตรงขามกับประตูทางออกหมายเลข D7 
** เง่ือนไขและนโยบายการใหบริการเปนไปตามขอกำหนดของสายการบิน ** 

   
10.55 นำทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เท่ียวบินท่ี PG947  
12.45 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางทองเที่ยวตาม

รายการ 

 

กิจกรรมสุดพิเศษ 
นำทานเดินทางสู หมูบานก๊ัมทาน (CAM THANH VILLAGE) เพ่ือนำทาน ลองเรือ
กระดง (BASKET BOAT) หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริม
แมน้ำ ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนท่ีพักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของ
คนที่หมู บานแหงนี ้คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมของ
ชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้ สามารถใหทิปไดตามความพอใจของทาน จากนั้นนำทาน
เดินทางชม รานหินออน เปนรานของฝากทองถิ่นมีสินคามากมาย 

จากนั้นนำทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณและรักษาวัฒนธรรมไวอยางดีเยี่ยม 
โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตามตรอกซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการมาถายรูปเช็คอินท่ีนี้คือการไดขึ้นไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟท่ีอยูตามซอก
ซอย ไดท้ังวิว ไดท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม  

 นำทานชม สะพานญี่ปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหงมิตรไมตรี ที่ไดชื่อนี้เนื่องจากสะพานแหงนี้สรางขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุน เปนสะพานท่ี
สรางขึ้นขามคลองที่ในอดีต 400 ปกวาที่ผานมา มีชุมชนชาวญี่ปุนมาตั้งรกรากอยู และสรางขึ้นทามกลางหมูบานชาวจีนและญี่ปุน สะพานญี่ปุนแหง
เมืองฮอยอันนี้ สรางข้ึนตั้งแตป ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปเลยทีเดียวนับวาเกาแกมาก เปนสะพานที่สรางดวยวัสดุทั้งไมและปูน แมผาน
กาลเวลามานานแตยังคงงดงามดวยความมีเอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุนเมืองฮอยอันแหงนี้ 

ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
ท่ีพัก LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 



 
 
Day2 บานา ฮิลส – นั่งกระเชาไฟฟาซนั เวิลด บานาฮิลส – สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรปูหลนิอ๋ึง 

– สวนสนุกแฟนตาซีพารค 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นำทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยูหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 

เดิมเคยเปนสถานที่พักผอนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แตหลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพายแพ จึงกลับประเทศไป ทำ
ใหบานาฮิลลถูกท้ิงรางนานหลายป กระท่ังถูกบูรณะอีกครั้งในป  2009 

 

นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน
ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุด
จอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 
(ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และได
ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการทองเท่ียวของเวียดนามไดโฆษณาวา
บานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมัยท่ีฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม 
จึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน 
เนื่องจากท่ีนี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟต บนบานาฮิลส 

 

 
นำทานชม สะพานมือยักษ (GOLDEN BRIDGE) แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา 
ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตำแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงาม
เปนอีกจุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล 
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม 

 

 
นำทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ี
มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวา
ทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก โดยในแตละเดือนก็จะมี
การจัดตกแตงผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  



 

 

 
นำทาน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เปนพระพุทธรูป
หินองคใหญตั้งตระหงานบนยอดเขาแหงนี้ ใหทานไดขอพรเพ่ือความเปนมงคล 

 

นำทานเดินทางสู สวนสนุกแฟนตาซีพารค (FANTASY PARK) ซ่ึงมีเครื่องเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง 
เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกชอปปงของที่ระลึกของสวน
สนุก (ไมรวมคาเขาชมหุนขี้ผึ้ง) 

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

Day3 อิสระทองเที่ยวบนบานา ฮิลส – จัตุรัสแหงดวงดาว – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นำทานชมที่เที่ยวใหมบนบานา ฮิลสที่ จัตุรัสแหงดวงดาว (ECLIPSE SQUARE) นำทาน
เดินทางชมความสวยงามของสถาปตยกรรม เปรียบเสมอการเดินทางสูอาณาจักรแหง
ดวงดาวท่ีมีเสนทางเชื่อมตอระหวางอาณาจักรแหงดวงจันทรและอาณาจักรแหงดวงอาทิตย
ถนนที่แสนงดงาม และสถาปตยกรรมที่ล้ำสมัยจุดเดนของที่แหงนี้อีกจุดคือกระจกใสทรง
สามเหลี่ยมที่ดูคลายกับพิพิธภัณฑลูฟวรที่ฝรั่งเศส ใหความรูสึกเหมือนทานกำลังทองอยูใน
โลกแหงเวทมนตและดวงดาว 

 
เท่ียง อิสระอาหารเท่ียง บนบานา ฮิลสเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว 
 อิสระทานเพลิดเพลินยนยอดเขาบานาฮิลสอยางจุใจ บนเขาบานาฮิลสแหงนี้ยังมีคาเฟมากมายใหทานไดเช็คอินถายรูป จิบเครื่องดื่ม มีทั้งคาเฟของ

ทองถิ่น และคาเฟระดับเวิลดไวดอยางสตารบัคสก็มี รานอาหารมากมาย หรือจะสนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุกแฟนตาซีพารค หลังจากนั้นนำทานเดินทาง
ดวยกระเขาไฟฟากลับสู เมืองดานัง 

 
  



 
 

นำทานเดินทางกลับเมืองดานังเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทา
ถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝงของแมน้ำฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปนที่มีหัวเปนมังกรและหาง
เปนปลา พนน้ำ คลายๆสิงคโปร หมายเหตุ:วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ำ และพนไฟเปนเวลา 5 นาที 

 นำทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปนสะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ 

ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารทองถิ่น พิเศษ ... เมนูกุงมังกร 
ท่ีพัก LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day4 สักการะเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึง – ชอปปงฮาน มารเก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นำทานเดินทาง สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูง

ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มี
เอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรม นำทานชมสินคาจาก รานเยื่อไผ สินคา OTOP เปน 

 นำทานเดินทางซื้อของฝาก ชอปปงฮาน มารเก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ำฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมาย
ของ สินคาท่ีนิยมอยางมากคือ เมล็ดบัวอบแหง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนดเชน G7, TRUNG NGYUEN เปนตน  

 ไดเวลาอันสมควร นำทานเดินทางกลับสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
13.35 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) เท่ียวบินท่ี PG948 
15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
 
  



 





 



 


