
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

 
 
  

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เจ้าแม่กวนอิม
หลินอ๋ึง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

   
Grand Jeep Hotel Da Nang
หรือเทียบเท่า  

2 
หมู่บ้านก๊ัมทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น 
– สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก    

Grand Jeep Hotel Da Nang
หรือเทียบเท่า  

3 
บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – 
สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง – สวนสนุกแฟน
ตาซีพาร์ค 

   
Grand Jeep Hotel Da Nang
หรือเทียบเท่า  

4 ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ     
** รายการทัวร์ข้างต้นอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 



 

 
 
 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ960 10.50 12.30 VZ961 13.15 14.55 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง **  

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 
ไม่มเีตียง 

อายุไม่เกิน 12 ปี 

ราคา 
ห้องพักเดี่ยว 

02 – 05 ธันวาคม 2565 13,990 12,990 2,900 
08 – 11 ธันวาคม 2565 12,990 11,990 2,900 

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

 
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 

 
  

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

08.00 พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ี เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ 
อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

10.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ960 
12.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเท่ียวตาม

รายการ 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) หรือ ด่าหนัง เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ต้ังอยู่ริมชายฝ่ังทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขต

การปกครองส่วนท้องถ่ินในเวียดนาม นอกจากนี้เมืองดานังยังเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลท่ีท่านสามารถหาท่านได้จากร้านอาหารท่ัวท้ังเมอืง 
และเป็นอาหารทะเลราคาท่ีไม่แพงมากอาทิกุ้งมังกรเป็นต้น 

 นำท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง (Linh Ung Temple) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทำเลท่ีต้ังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ต้ังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา 
หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณ์ท่าทางท่ี
ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซ่ึงแฝงไว้ด้วยคติธรรม 
นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหาง
เป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที 

 นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานท่ีถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ นำท่านชมสินค้าจาก ร้านเย่ือไผ่ สินค้า OTOP เป็น 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
ท่ีพัก Grand Jeep Hotel Da Nang ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
  



 
 
Day2 หมู่บ้านก๊ัมทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

กิจกรรมสุดพิเศษ 
นำท่านเดินทางสู ่  หมู ่บ้านกั ๊มทาน (CAM THANH VILLAGE) เพื ่อนำท่าน 
ล ่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หม ู่ บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู ่ในสวน
มะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นท่ีพักอาศัยของ ทหาร 
อาชีพหลักของคนท่ีหมู่ บ้านแห่งนี้ คือประมง ระหว่างการล่องเ รื อท่านจะไ ด้ชม
วัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ สามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของท่าน 
จากนั้นนำท่านเดินทางชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถ่ินมีสินค้ามากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกท่ียังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่าง ดีเ ย่ี ยม 
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินท่ีนี้คือการได้ข้ึนไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ท่ีอยู่ตามซอก
ซอย ได้ท้ังวิว ได้ท้ังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม  

 นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ท่ีได้ช่ือนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานท่ี
สร้างข้ึนข้ามคลองท่ีในอดีต 400 ปีกว่าท่ีผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาต้ังรกรากอยู่ และสร้างข้ึนท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่ง
เมืองฮอยอันนี้ สร้างข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานท่ีสร้างด้วยวัสดุท้ังไม้และปูน แม้ผ่าน
กาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้ 
นำท่านชมสินค้าจาก ร้านไขมุก สินค้า OTOP เป็น 

ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  
ท่ีพัก Grand Jeep Hotel Da Nang ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 



 
 
Day3 บานา ฮิลส์ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง 

– สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 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) ด่ืมด่ำไปกับวิวทิวทัศน์
ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุด
จอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 
(ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้
ช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ต้ังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซ่ึงการท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาว่า
บานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยท่ีฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานคิม 
จึงได้มีการสร้างถนนข้ึนไปบนภูเขา สร้างท่ีพัก ส่ิงอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อน 
เนื่องจากท่ีนี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี อุณหภูมิเฉล่ียท้ังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนู บุฟเฟ่บนบานาฮิลส์ 
 

 

 
นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ ต้ัง
ตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพ่ือความเป็นมงคล 

 
 
 
  



 
  

 

 
นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยู่บนเขาบาน่า 
ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ต้ังอยู่ในตำแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชัด สวยงาม
เป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอ่ิม 

 

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ท่ี
มีดอกไม้หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไม่ว่า
ท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมี
การจัดตกแต่งผลัดเปล่ียนไปเร่ือยๆ  
 

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ 
รถบ้ัม หรือจะเลือกช้อปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นข้ีผ้ึง) 

 หลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงจากบานาฮิลส์เพ่ือเดินทางกลับดานัง 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก Grand Jeep Hotel Da Nang ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
  



 
 

Day4 ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางซ้ือของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ต้ังอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า
มากมายของ สินค้าท่ีนิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น นำท่านชมสินค้าจาก 
ยางพารา สินค้า OTOP เป็น 

 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
13.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เท่ียวบินท่ี VZ960 
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
  



 





 



 


