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                         รหัสโปรแกรม : 24875   (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
  



 

 

 
 
  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั    
LAVENDER 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

2 
หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ลอ่งเรือกระดง้ – เมอืงโบราณฮอย
อนั – สะพานญีปุ่่ น - ดานงั - สะพานมงักร – สะพาน
แหง่ความรกั 

   

LAVENDER 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 

บานา ฮลิส์ – นั่งกระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด์ บานาฮลิส์ – 
สะพานมือย ักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความร ัก – 
สกัการะพระพุทธรูปหลินอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซี
พาร์ค 

   
LAVENDER 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

4 
พระพุทธรูปหลินอึ๋ง  -  ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – 
สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

** รายการทวัร์ขา้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 



 

 
 
 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VN626 18.00 19.40 VN627 15.20 17.00 

** ไฟล์ทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟิร์มจากเจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่เีตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

03 – 06 พฤศจกิายน 
2565 

10,990 10,990 2,000 

11 – 14 พฤศจกิายน 
2565 

11,990 10,990 2,000 

25 – 28 พฤศจกิายน 
2565 

11,990 10,990 2,000 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 16,990 15,990 3,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 16,990 15,990 3,000 

02 – 05 มกราคม 2566 11,990 10,990 2,000 
** ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋วเครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ทา่น 

และช าระสว่นที่เหลือ 30 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือราคาโปรโมชั่นตอ้ง
ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั
ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้
ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรือสว่นลดอืน่ๆ ได้ 
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 

 

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

VIETNAM AIRLINES (VN) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

 
Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เมืองดานงั 

15.00 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ VIETNAM AIRLINES 
(VN) โดยมเีจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

18.00 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 
เทีย่วบนิที ่VN626 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.40 เดินทางถึง สนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม หลงัจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั (DANANG) หรือ ด่าหนงั เป็นเมืองท่าส าคญัของเวียดนามกลางตอนใต้ 
ต ัง้อยูร่มิชายฝั่งทะเลจีนใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวียดนาม นอกจากน้ีเมอืงดานงั
ยงัเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านอาหารทะเลที่ท่านสามารถหาท่านได้จากรา้นอาหารท ั่วท ัง้เมือง และเป็น
อาหารทะเลราคาทีไ่มแ่พงมากอาทกิุง้มงักรเป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day2 หมู่บา้นก ัม๊ทาน – ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – สะพานมงักร 
– สะพานแหง่ความรกั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

กจิกรรมสดุพเิศษ 
น าท่าน เดินทางสู่  หมู่บ้ านก ั๊มทาน  (CAM THANH 
VILLAGE) เพื่อน าท่าน  ล่อง เรื อกระด้ง  (BASKET 
BOAT) หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัต ัง้อยูใ่นสวนมะพรา้ว
ริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งน้ีเคยเป็นที่พกั
อาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนที่หมู่บ้านแห่งน้ีคือ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวฒันธรรมของ
ชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งน้ี สามารถให้ทิปได้ตามความ
พอใจของทา่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม รา้นหนิออ่น เป็น
รา้นของฝากทอ้งถิน่มสีนิคา้มากมาย 

 
 
 



 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยงัคง
เอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ยา่งดีเยีย่ม โดยทา่นสามารถเดนิเลน่ ถา่ยรูป ตามตรอกซอกซอยตา่งๆ 
ได ้ไฮท์ของการมาถา่ยรูปเช็คอนิทีน้ี่คอืการไดข้ึน้ไปถา่ยรูปจากมุมสงูของคาเฟ่ทีอ่ยูต่ามซอกซอย ไดท้ ัง้ววิ 
ไดท้ ัง้ชมิกาแฟรสชาตอิอรจินิลัของเวียดนาม  

 น าทา่นชม สะพานญีปุ่่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหง่มติรไมตรี ทีไ่ดชื้อ่น้ีเน่ืองจากสะพานแหง่
น้ีสรา้งขึน้โดยชุมชนชาวญีปุ่่ น เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดีต 400 ปีกวา่ทีผ่า่นมา มีชุมชนชาว
ญีปุ่่ นมาต ัง้รกรากอยู ่และสรา้งขึน้ทา่มกลางหมูบ่า้นชาวจีนและญีปุ่่ น สะพานญีปุ่่ นแหง่เมอืงฮอยอนัน้ี สรา้ง
ขึน้ต ัง้แตปี่ ค.ศ.1593 นบัถงึวนัน้ีก็มอีายุ 427 ปีเลยทเีดียวนบัวา่เกา่แกม่าก เป็นสะพานทีส่รา้งดว้ยวสัดุท ัง้
ไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยงัคงงดงามด้วยความมีเอกลกัษณ์ จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง 
ลกัษณะเฉพาะของสะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแหง่น้ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางกลบัเมืองดานงัเพื่อชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม่ 
สะพานทีม่ีทีม่ีความยาว 666 เมตร ความกว้างเทา่ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้าน
ดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแมน่ ้าฮนั เปิดใหบ้ริการเมือ่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซึ่งสะพานมงักรแหง่น้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมือง
ดานงั ซึง่มีรูปปั้นทีม่ีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆสงิคโปร์ หมายเหตุ:วนัเสาร์-อาทติย์เวลา 
3 ทุม่ มงักรจะพน่น ้า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท ี

 น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถู่กประดบัตกแตง่ดว้ยเสารูปหวัใจ และ
จากสะพานแห่งน้ีให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ น าท่านชมสินค้าจาก ร้านเยื่อไผ่ สินคา้ 
OTOP เป็น 

ค า่ บรหิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
ทีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 



 

 
 
Day3 บานา ฮลิส์ – นั่งกระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด์ บานาฮลิส์ – สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไมแ้หง่

ความรกั – สกัการะพระพุทธรูปหลนิอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่บานา ฮลิส์ (BANA HILLS) แหลง่รวมความสนุกและความบนัเทงิบนยอดเขาสงู อยูห่า่ง

จากตวัเมืองดานงัประมาณ 40 กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพ่กัผอ่นตากอากาศของชาวฝร ั่งเศส เมือ่สมยั
สงครามโลกคร ัง้ที ่1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝร ั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลบัประเทศไป ท าใหบ้านาฮิลล์ถูกทิง้
รา้งนานหลายปี กระท ั่งถูกบรูณะอกีคร ัง้ในปี  2009 



 

นั่ งกระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA 
HILLS) ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยดุจอด
เป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุค๊เมือ่วนั
ที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึง
สถานีเฟรนช์ฮลิล์อนัเกา่แกข่องบานาฮลิล์รีสอร์ท และไดชื้น่ชมกบัสดุ
ยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ 
เป็นรีสอร์ทและสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ ต ัง้อยูท่างตะวนัตกของดานงั 
ซึ่งการทอ่งเทีย่วของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิล์คือ ดาลดัแหง่
เมอืงดานงั ถูกคน้พบโดยชาวฝร ั่งเศสเมือ่สมยัทีฝ่ร ั่งเศสเป็นเจา้อาณา
นิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพ่กั สิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พกัผ่อน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดท ัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ท ัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
 
  



 
 

 

 
น าทา่น สกัการะพระพุทธรูปหลนิอึง๋ (LINH UNH PAGODA) เป็น
พระพุทธรูปหนิองค์ใหญต่ ัง้ตระหงา่นบนยอดเขาแหง่น้ี ใหท้า่นไดข้อ
พรเพือ่ความเป็นมงคล 

 

 
น าทา่นชม สะพานมือยกัษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งทอ่งเทีย่ว
ใหมล่า่สุดซึง่อยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมมีอื 
2 ข้างอุ้มไว้ ต ัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุด
ทอ่งเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพ
ววิเขาบาน่าฮลิล์ ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 

 

น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) 
เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝร ั่งเศส ทีม่ีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็น
สดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่า่ทา่นจะ
อยูม่มุไหนของสวนก็สามารถถา่ยรูปออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก โดย
ในแตล่ะเดือนก็จะมกีารจดัตกแตง่ผลดัเปลีย่นไปเรือ่ยๆ  
 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึง่
มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4D 
ระทึกขวญักบับ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบ ัม้ หรือจะ
เลือกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขี้ผึง้) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 
  



 
 

Day4 เจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ – ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ (Linh Ung Temple) นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลกั

ดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ ัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชน
ภเูขา ต ัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปกัรกัษา หลนิอึง๋มี
ความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ต ัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหนิ
ออ่นแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษย์ซึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

 น าทา่นเดนิทางซื้อของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานงั ต ัง้อยูร่มิ
แมน่ ้าฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายของ สนิคา้ทีนิ่ยมอยา่งมากคอื เมล็ดบวัอบแหง้ กาแฟเวียดนาม
มหีลากหลายแบรนด์เชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิดานงั เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
15.20 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) 

เทีย่วบนิที ่VN627 
17.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
  



 





 



                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

