
 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24513 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
  



 

 

 

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – 
สะพานแห่งความรัก 

   
LAVENDER HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

2 
บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – 
สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟน
ตาซีพาร์ค – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น 

 
Buffet 

Mercure  
TTC HOI AN HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

3 
สวนแห่งสิ่งมหัศจรรย์ – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ – ประเทศไทย     

** รายการทวัรข์า้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VN626 18.00 19.40 VN927 15.20 17.00 

** ไฟลท์เดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ทีค่อนเฟริม์จากเจา้หนา้ทีท่กุครัง้ ** 

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 



  
 
 

 
 
 

วันเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร์เดก็ 
ไม่มเีตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ป ี

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

07 – 09 ตลุาคม 2565 9,990 9,990 3,500 
14 – 16 ตลุาคม 2565 11,990 10,990 3,500 
21 – 23 ตลุาคม 2565 12,990 11,990 3,500 
22 – 24 ตลุาคม 2565 13,990 12,990 3,500 

** ราคาทวัรไ์มร่วมตัว๋เครือ่งบนิลด 5,000 บาท/ทา่น ** 
** ราคา 9,990 จอยแลนดร์าคา 5,990 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารสำหรบัเดก็อายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,200 บาท 

 
สำคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านทีต่้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 
4. ระหวา่งท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
6. ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ 
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
  

อตัราค่าบริการ 



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

15.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอน
รับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

18.00 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN626 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) 

19.40 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตาม
รายการ 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) หรือ ด่าหนัง เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขต
การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม นอกจากน้ีเมืองดานังยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลที่ท่านสามารถหาท่านได้จากร้านอาหารทั่วทั้งเมือง 
และเป็นอาหารทะเลราคาที่ไม่แพงมากอาทิกุ้งมังกรเป็นต้น 
นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหาง
เป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที 

 นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 
ที่พัก LAVENDER DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

Day2 บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – 
สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส ์(BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิม

เคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำให้
บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009 

 



 
 

 

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอด
เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้
เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่น
ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและ
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่า
บานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมยัที่ฝรัง่เศสเป็นเจ้าอาณานคิม 
จึงได้มีการสร้างถนนข้ึนไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน 
เนื่องจากท่ีนี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ 

 

 
นำท่านชม สะพานมอืยกัษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ 
เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็น
อีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิว
พาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม 

 

 
นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี
ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่า
ท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมี
การจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  



 

 

 
นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูป
หินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งน้ี ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล 

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่น
หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง 
เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวน
สนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดย
ท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อ ยู่ตามซอก
ซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม  ระหว่างทางนำท่านเดินทางชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมีสินค้ามากมาย 

 นำท่านชม สะพานญีปุ่น่ (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ช่ือน้ีเนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้าง
ขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมือง
ฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันน้ีก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานท่ีสร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลา
มานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารถ้องถิ่น 
ที่พัก TTC HOI AN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

Day3 สวนแห่งสิ่งมหัศจรรย์ – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านถ่ายรูปที่ สวนแหง่สิง่มหศัจรรย ์(WONDER PARK) เป็นสวนท่ีรวบรวมเอาสิ่งมหัศจรรย์ทั่วทุกมุมโลกมาให้ท่านได้ถ่ายรูปอยู่ในสวนเดียว เสมือน

ได้ท่องไปท่ัวโลก ไม่ว่าจะเป็นหอไอเฟล เทพีเสรีภาพ และอีกมากมายให้ท่านได้เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูป หลังจากนั้นนำท่านชม ร้าน OTOP สิ้นค้าเยื่อ
ไผ ่

 หลังจากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดฮาน (HAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งเมืองดานังมีของฝากมากมาย อาทิ กาแฟ ชา ธัญพืช
ต่างๆ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

15.20 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินท่ี VN627 
17.00 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
  



 





 



 
 
 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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