
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
  

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง  – 
เมืองเว้ – พระราชวังดายโนย – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา 

   

THANH LICH ROYAL 
BOUTIQUE HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

2 วัดเจดีย์เทียนมู่ – ร้านเย่ือไผ่ – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์    

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรือเทียบเท่า  

3 
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง – สวนสนุก
แฟนตาซีพาร์ค ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – เมืองโบราณฮอยอัน – ร้านหินอ่อน – สะพาน
ญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง 

   
LUXTERY HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

4 สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ     
** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสมในการท่องเท่ียว **  



 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ964 07.30 09.10 VZ965 10.10 11.50 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง **  

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทัวร์/ท่าน 
พักห้องละ 3 ท่าน 
*เนื่องจากเป็นห้องพักแบบ     

4 ท่านจึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม* 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มเีตียง 

อายุไม่เกิน 9 ปี 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

02 – 05 พฤศจิกายน 2565 12,990 13,590 11,990 4,500 
05 – 08 พฤศจิกายน 2565 13,990 14,590 12,990 4,500 
06 – 09 พฤศจิกายน 2565 12,990 13,590 11,990 4,500 
09 – 12 พฤศจิกายน 2565 12,990 13,590 11,990 4,500 
13 – 16 พฤศจิกายน 2565 12,990 13,590 11,990 4,500 
16 – 19 พฤศจิกายน 2565 12,990 13,590 11,990 4,500 
20 – 23 พฤศจิกายน 2565 12,990 13,590 11,990 4,500 
27 – 30 พฤศจิกายน 2565 12,990 13,590 11,990 4,500 
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2565 14,990 15,590 13,990 4,500 
01 – 04 ธันวาคม 2565 14,990 15,590 13,990 4,500 
04 – 07 ธันวาคม 2565 14,990 15,590 13,990 4,500 
11 – 14 ธันวาคม 2565 14,990 15,590 13,990 4,500 
14 – 17 ธันวาคม 2565 13,990 14,590 12,990 4,500 
15 – 18 ธันวาคม 2565 14,990 15,590 13,990 4,500 
17 – 20 ธันวาคม 2565 14,990 15,590 13,990 4,500 
18 – 21 ธันวาคม 2565 13,990 14,590 12,990 4,500 
21 – 24 ธันวาคม 2565 13,990 14,590 12,990 4,500 
22 – 25 ธันวาคม 2565 15,990 16,590 14,990 4,500 

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบินลด 4,000 บาท/ท่าน ** 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
อัตราน้ี ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 

  

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

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมช่ันต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)  
3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ต๋ัวเคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่านัน้  
4. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงนิสดหรือส่วนลดอ่ืนๆ ได้ 
8. อาหารบนเคร่ืองเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 
 
 
  



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง – เมืองเว้ – พระราชวังดายโนย – 

ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา 

04.30 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าท่ี เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ 
และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

07.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ964 
08.50 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเท่ียวตาม

รายการ 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ต้ังอยู่ริมชายฝ่ังทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม และมีท่าเรือท่ีรองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้ังอยู่ในเมืองจำนวน
หนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงทำให้เมืองดานังมอีาหารทำเลท่ีราคาถูก ซ่ึงถูกใจนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมาก  
นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่น สูง
ท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทำเลท่ีต้ังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ต้ังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักท่ีมี
เอกลักษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซ่ึงแฝงไว้ด้วยคติธรรม  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน  
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีช่ือเสียงจากโบราณสถานท่ีมีอยู่ท่ัวเมอืง เมอืง

เว้ต้ังอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝ่ังแม่น้ำหอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในตำแหน่งท่ีใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ 
โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งท่ีระดมยิงและถูก
ระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากถูกกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์แ ละชาว
เวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากท่ีแนวคิดทางการเมืองได้เปล่ียนแปลงไป ก็เร่ิมมีการบูรณะโบราณสถาน
บางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน 

 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานท่ีได้รับ
การขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของราชวงศ์เหงียนท่ี
ปกครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวังท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อลังการเป็น
อย่างย่ิง พระราชวังไดโนย จำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม 
ท่ีย่ิงใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำ
ขนาดใหญ่ท้ังส่ีด้าน เนื้อท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นท่ี
ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุก 

 



 
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น้ำหอม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT) เพ่ือชมศิลปะการแสดงท่ีเคยจัดถวายในราชสำนักของ
กษัตริย์เวียดนาม เป็นเรือมังกร 2 หัว จำลองมาจากเรือราชพาหนะในสมัยราชวงศ์เหงียน 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปป้ิงท่ีเมืองเว้ เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจนี 
เช่นเส้ือผ้า กระเป๋าเดินทาง 

ท่ีพัก THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
Day2 วัดเจดีย์เทียนมู่ – ร้านเย่ือไผ่ – บานา ฮิลส์ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
การเมืองของเวียดนาม วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และ
มีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 
เหล่ียม  สูงท้ังหมด 7 ช้ัน แต่ละช้ันเช่ือว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า 
โดยเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัดเจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตินสีฟ้า ท่ีถูกเก็บรักษาและ
จัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้ โดยมีประวัติว่า พระภิกษุทิกกวางหยก วัย 73 ปี เจ้า
อาวาสวัดเทียนมู่ได้ใช้รถคันนี้เป็นพาหนะไปเผาตัวเองท่ีกลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์
ซิต้ีในปัจจุบันเพ่ือเป็นการประท้วง รัฐบาลพระองค์ นำท่านเดินทาง สู่ ร้านเย่ือไผ่ 
(BAMBOO SHOP) ร้านขายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าท่ีทำมาจากไม้ไผ่ เป็นสินค้า OTOP 
ของเวียดนามของฝากของเวียดนามให้ท่านให้เลือกซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน **นำท่านชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุกใกล้ๆกับร้านอาหาร 
นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 
เดิมเคยเป็นสถานท่ีพักผ่อนตากอากาศของชาวฝร่ังเศส เมื่อสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝร่ังเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำ
ให้บานาฮิลล์ถูกท้ิงร้างนานหลายปี กระท่ังถูกบูรณะอีกคร้ังในปี  2009 

 

น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ด่ืมด ่ำไปกับวิว
ทิวทัศน์ของเมืองบนควำมสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้ำบำนำ-ฮิลล์เป็นกระเช้ำลอยฟ้ำรำงเดียว
แบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทำงท่ียำวท่ีสุดในโลก ได้รับกำรบันทึกจำกกินเนสบุ๊คเมื่อวันท่ี 9 
มีนำคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลำประประมำณ 15 นำที) ข้ึนไปถึงสถำนีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่ำแก่ของ
บำนำฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพำโนรำมำในวันท่ีอำกำศสดใส 
บำนำฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถำนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ต้ังอยู่ทำงตะวันตกของดำนัง ซ่ึงกำร
ท่องเท่ียวของเวียดนำมได้โฆษณำว่ำบำนำฮิลล์คือ ดำลัดแห่งเมืองดำนัง ถูกค้นพบโดยชำว
ฝร่ังเศสเมื่อสมัยท่ีฝร่ังเศสเป็นเจ้ำอำณำนิคม จึงได้มีกำรสร้ำงถนนข้ึนไปบนภูเขำ สร้ำงท่ีพัก 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อน เนื่องจำกท่ีนี่มีอำกำศหนำวเย็นตลอดท้ังปี 
อุณหภูมิเฉล่ียท้ังปี ประมำณ 17 องศำเซลเซียส 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ 
ท่ีพัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเด่ียวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท/ห้อง 

   
 



 
 
Day3 สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – 

เมืองโบราณฮอยอัน – ร้านหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึง
อยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ต้ังอยู่ใน
ตำแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา 
ได้อย่างเต็มอ่ิม 

 

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวน
ดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถ
ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจั ดตกแ ต่ง
ผลัดเปล่ียนไปเร่ือยๆ  

 

 
นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูป
หินองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพ่ือความเป็นมงคล 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่น
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น ท้ำทำยควำมมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้ำนผีสิง  
เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบำๆ รถบ้ัม หรือจะเลือกช้อปป้ิงของท่ีระลึกของสวน
สนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นข้ีผ้ึง) 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 



 
 

นำท่านเดินทางซ้ือของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ต้ังอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย
ของ สินค้าท่ีนิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น   
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกท่ียังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่าง ดีเ ย่ียม 
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินท่ีนี้คือการได้ข้ึนไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ท่ีอยู่ตามซอก
ซอย ได้ท้ังวิว ได้ท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม นำท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถ่ินมีสินค้ามากมาย 
นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ท่ีได้ช่ือนี้เนื่องจากสะพาน
แห่งนี้สร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานท่ีสร้างข้ึนข้ามคลองท่ีในอดีต 400 ปีกว่าท่ีผ่านมา มี
ชุมชนชาวญี่ปุ่นมาต้ังรกรากอยู่ และสร้างข้ึนท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่ง
เมืองฮอยอันนี้ สร้างข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก 
เป็นสะพานท่ีสร้างด้วยวัสดุท้ังไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดง ามด้วยความมี
เอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้ 
น ำท่ำน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้ำนเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยู่ในสวนมะพร้ำวริม
แม่น ้ำ ในอดีตช่วงสงครำมหมู่บ้ำนแห่งนี้เคยเป็นท่ีพักอำศัยของทหำร อำชีพหลักของคนท่ีหมู่บ้ำน
แห่งนี้คือประมง ระหว่ำงกำรล่องเรือท่ำนจะได้ชมวัฒนธรรมของชำวบ้ำน ณ หมู่บ้ำนแห่งนี้ หมำย
เหตุ:ท่ำนสำมำรถให้ทิปได้ตำมควำมพอใจของท่ำน  

ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
ท่ีพัก LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day4 สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ ่งที่ เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที ่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 
ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ 
คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที 

 นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานท่ีถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ 

 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
10.10 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ965 
11.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 



 



  



 



 


