
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 25701(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

 

 



 

 
 
  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานงั – เมืองเว้ – วดัเจดีย์
เทยีนมู ่– ลอ่งเรือมงักรแมน่ ้าหอม – ตลาดองบา 

   

THANH LICH 
ROYAL 
BOUTIQUE 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

2 
นั่งรถสามลอ้ซโิคล ่– พระราชวงัดายโนย – เมืองโบราณฮอย
อนั – สะพานญี่ปุ่ น – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานงั – สะพาน
มงักร – สะพานแหง่ความรกั 

   
LUXTERY 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 

บานา ฮลิส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซนั เวลิด์ บานาฮลิส์ – สะพาน
มือยกัษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรกั –สกัการะพระพุทธรูป
หลินอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สกัการะเจ้าแมก่วนอมิ
หลนิอึง๋ – ชอ้ปป้ิงฮาน มาร์เก็ต 

   
LUXTERY 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

4 สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

** รายการทวัร์ขา้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสมในการทอ่งเทีย่ว ** 



 
 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ964 07.30 09.10 VZ965 10.10 11.50 

** ไฟล์ทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟิร์มจากเจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

12 – 15 มกราคม 2566 11,990 10,990 2,900 

13 – 16 มกราคม 2566 12,990 11,990 2,900 

14 – 17 มกราคม 2566 12,990 11,990 2,900 

02 – 05 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

03 – 06 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

09 – 12 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

10 – 13 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

11 – 14 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

23 – 26 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

24 – 27 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

25 – 28 กุมภาพนัธ์ 2566 12,990 11,990 2,900 

09 – 12 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,900 

10 – 13 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,900 

11 – 14 มีนาคม 2566 12,990 11,990 2,900 
** 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 

  

โปรแกรมเดนิทาง 4 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ VIETJET 

AIR (VZ) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 
 

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

และช าระสว่นทีเ่หลือ 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 
 
 
  



 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานงั – เมืองเว้ – วดัเจดีย์เทียนมู่ – ล่องเรือมงักรแม่

น ้าหอม – ตลาดองบา 

04.30 พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI VIETJET AIR 
โดยมเีจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

07.30 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่
VZ964 

08.50 เดินทางถึง สนามบินดานงั ประเทศเวียดนาม หลงัจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเว ้(HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเกา่ในสมยัราชวงศ์เหงียนชว่งปี พ.ศ. 2345–2488 มี
ชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ท ั่วเมือง เมืองเว้ต ั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่ งแม่น ้าหอม ในช่วง
สงครามเวียดนาม เวอ้ยูใ่นต าแหน่งทีใ่กลก้บัอาณาเขตระหวา่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต ้โดยเวอ้ยูใ่น
อาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตวัเมืองได้รบัความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะ
โบราณสถานหลายแห่งที่ระดมยิงและถูกระเบิดจากกองทพัอเมริกนั แม้หลงัสงครามสงบลงแล้ว เหล่า
โบราณสถานก็ยงัไมไ่ดร้บัการดูแลเอาใจใส ่เน่ืองจากถูกกลุ่มผู้น าคอมมวินิสต์และชาวเวียดนามบางส่วน
มองวา่เป็นสญัลกัษณ์ของระบอบศกัดนิาในอดีต แตห่ลงัจากทีแ่นวคดิทางการเมอืงไดเ้ปลีย่นแปลงไป ก็เริม่
มกีารบรูณะโบราณสถานบางสว่นมาจนถงึปจัจุบนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 

ว ัด เจดี ย์ เที ยนมู่  (THIEN MU PAGODA) เ ป็นว ัดที่มี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตร์การเมอืงของเวียดนาม วดัแหง่
น้ีถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และมี
จุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเว้ มี
ลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงเกง๋ 8 เหลี่ยม  สูงท ัง้หมด 7 ช ัน้ แต่ละ
ช ั้นเชื่อว่าเป็นตวัแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า โดย
เอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของวดัเจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตินสี
ฟ้า ที่ถูกเก็บรกัษาและจดัแสดงไว้ภายในวดัแห่งน้ี โดยมี
ประวตัิว่า พระภิกษุทิกกวางหยก วยั 73 ปี เจ้าอาวาสวดั
เทียนมู่ได้ใช้รถคนัน้ีเป็นพาหนะไปเผาตวัเองที่กลางกรุง
ไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ในปัจจุบนัเพื่อเป็นการประท้วง
รฐับาลพระองค์  

 
  



 
 
หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิสูท่า่เรือแมน่ ้าหอม ลอ่งเรือมงักรแมน่ ้าหอม (DRAGON BOAT) เพือ่ชม
ศลิปะการแสดงทีเ่คยจดัถวายในราชส านกัของกษตัรย์ิเวยีดนาม เป็นเรือมงักร 2 หวั จ าลองมาจากเรือราช
พาหนะในสมยัราชวงศ์เหงียน 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหลง่ชอ๊ปป้ิงทีเ่มอืงเว ้เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่
ของเมอืงเว ้สว่นใหญเ่ป็นสนิคา้น าเขา้จากจีน เชน่เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง 

ทีพ่กั THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day2 นั่งรถสามลอ้ซโิคล ่– พระราชวงัดายโนย – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – 
ลอ่งเรือกระดง้ – เมืองดานงั – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พิเศษ!! น าท่าน นั่งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) ชมเมืองเว้
โดยรอบ และผ่านชมด้านนอกของ พระราชวงัดายโนย 
(Dai Noi Palace) เ ป็นโบราณสถานที่ได้ร ับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวงัแห่งสุดท้ายของ
ราชวงศ์เหงียนทีป่กครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวงั
ทีม่สีถาปตัยกรรมทีส่วยงาม อลงัการเป็นอยา่งยิง่ พระราชวงั
ไดโนย จ าลองแบบมาจากพระราชวงักู้กง หรือพระราชวงั
ตอ้งหา้ม ทีย่ิง่ใหญข่องกรุงปกักิง่ประเทศจีน มีลกัษณะเป็น
รูปสีเ่หลีย่มจตัุรสั ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญท่ ัง้สีด่า้น เน้ือ
ทีป่ระมาณ 5 ตารางกโิลเมตร และพระราชวงัแหง่น้ีใชเ้ป็น
ทีป่ระทบัของกษตัรย์ิในราชวงศ์เหงียนมาทกุ 

น าทา่นเดินทางสู ่รา้นเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) รา้นขายสนิคา้พื้นเมือง สนิคา้ทีท่ ามาจากไมไ้ผ่ เป็น
สนิคา้ OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามใหท้า่นใหเ้ลือกซ้ือเพือ่เป็นของฝาก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ **น าทา่นชมผลติภณัฑ์จากไขม่กุใกล้ๆ กบัรา้นอาหาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยงัคง
เอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ยา่งดีเยีย่ม โดยทา่นสามารถเดนิเลน่ ถา่ยรูป ตามตรอกซอกซอยตา่งๆ 
ได ้ไฮท์ของการมาถา่ยรูปเช็คอนิทีน้ี่คอืการไดข้ึน้ไปถา่ยรูปจากมุมสงูของคาเฟ่ทีอ่ยูต่ามซอกซอย ไดท้ ัง้ววิ 
ได้ท ัง้ชิมกาแฟรสชาติออริจินลัของเวียดนาม น าท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นรา้นของฝากท้องถิ่นมีสินค้า
มากมาย 
 

  



 
 

น าทา่นชม สะพานญีปุ่่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหง่มติร
ไมตรี ที่ได้ชื่อน้ีเน่ืองจากสะพานแห่งน้ีสรา้งขึ้นโดยชุมชนชาวญีปุ่่ น 
เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดตี 400 ปีกวา่ทีผ่า่นมา มชุีมชน
ชาวญี่ปุ่ นมาต ัง้รกรากอยู่ และสรา้งขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและ
ญีปุ่่ น สะพานญีปุ่่ นแหง่เมอืงฮอยอนัน้ี สรา้งขึน้ต ัง้แตปี่ ค.ศ.1593 นบั
ถงึวนัน้ีก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนบัวา่เกา่แกม่าก เป็นสะพานทีส่รา้ง
ด้วยวสัดุท ัง้ไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยงัคงงดงามด้วย
ความมีเอกลกัษณ์ จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง ลกัษณะเฉพาะของ
สะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแหง่น้ี 
น าท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมือง
ฮอยอนัต ัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามหมู่บา้น
แหง่น้ีเคยเป็นทีพ่กัอาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนทีห่มูบ่า้นแหง่น้ี
คือประมง ระหว่างการล่องเรือทา่นจะได้ชมวฒันธรรมของชาวบา้น 
ณ หมู่บ้านแห่งน้ี หมายเหตุ:ท่านสามารถให้ทิปได้ตามความพอใจ
ของทา่น 

 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดานงั (DANANG) เป็นเมืองทา่ส าคญัของเวียดนามกลางตอนใต ้ต ัง้อยู่รมิชายฝั่ง
ทะเลจีนใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเวียดนาม ดานงัจดัเป็นพื้นทีอ่ตุสาหกรรม และมี
ทา่เรือทีร่องรบัการขนสง่สนิคา้ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต ัง้อยูใ่นเมืองจ านวนหน่ึง สนิคา้เศรษฐกจิ
ของเมอืงไดอ้าหารทะเล จงึท าใหเ้มอืงดานงัมอีาหารท าเลทีร่าคาถูก ซึง่ถูกใจนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งมาก  
น าทา่นชม สะพานมงักร (DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ีทีม่ีความยาว 666 
เมตร ความกว้างเทา่ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของ
แมน่ ้าฮนั เปิดใหบ้ริการเมือ่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพ
ของเมอืงดานงั ซึง่สะพานมงักรแหง่น้ีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานงั ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีวัเป็นมงักร
และหางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆสงิคโปร์ หมายเหตุ:วนัเสาร์-อาทติย์เวลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น ้า และพน่ไฟ
เป็นเวลา 5 นาท ี

 น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานทีถู่กประดบัตกแตง่ดว้ยเสารูปหวัใจ และ
จากสะพานแหง่น้ีใหท้า่นไดเ้ห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูกุง้มงักร 
ทีพ่กั LUXTERY HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเทา่   
 
  



 
 

Day3 บานา ฮลิส์ – นั่งกระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด์ บานาฮลิส์ – สะพานมือยกัษ์ – สวนดอกไมแ้หง่
ความรกั –สกัการะพระพุทธรูปหลินอึง๋ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สกัการะเจ้าแม่กวนอิม
หลนิอึง๋ – ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต 

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 

 

นั่งกระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA 
HILLS) ดื่มด ่าไปกบัวิวทวิทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยุด
จอดเป็นระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมือ่วนัที ่9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาท)ี 
ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์ฮลิล์อนัเกา่แกข่องบานาฮลิล์รีสอร์ท และได้
ชื่นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศ
สดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ต ัง้อยู่
ทางตะวนัตกของดานงั ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวียดนามไดโ้ฆษณา
ว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแหง่เมืองดานงั ถูกคน้พบโดยชาวฝร ั่งเศส
เมือ่สมยัทีฝ่ร ั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไป
บนภูเขา สร้างที่พกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่
พกัผอ่น เน่ืองจากทีน่ี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดท ัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่
ท ัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

 
กจิกรรมทีน่่าสนใจ 

 

น าท่านชม สะพานมือยกัษ์ (GOLDEN BRIDGE) 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ต ั้งอยู่ใน
ต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดทอ่งเที่ยว
นึงทีไ่ด้รบัความนิยมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูป
ภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้
อยา่งเต็มอิม่ 

 



 
 

 

น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN 
D'AMOUR) เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝร ั่งเศส ทีม่ีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ ถูกจ ัด เ ป็นส ัดส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุม
ไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่าง
มาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจดัตกแตง่ผลดัเปลีย่น
ไปเรือ่ยๆ  

 

 
น าท่าน ส ักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH 
PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญต่ ัง้ตระหง่าน
บนยอดเขาแหง่น้ี ใหท้า่นไดข้อพรเพือ่ความเป็นมงคล 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY 
PARK) ซึ่งมีเครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย
ความมนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับ้านผีสิง เกมส์
สนุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถบ ัม้ หรือจะเลือกช้อปป้ิงของที่
ระลกึของสวนสนุก (ไมร่วมคา่เขา้ชมหุน่ขี้ผึง้) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบเุฟ่บนบานาฮลิส ์
 
  



 
 

น าทา่นเดนิทาง สกัการะเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋ (LINH UNG TEMPLE) นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋
แกะสลกัด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ต ั้งดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและ
ด้านหลงัชนภูเขา ต ัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปกัรกัษา 
หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ต ัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์
เป็นหนิออ่นแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษย์ซึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  
น าทา่นเดนิทางซื้อของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานงั ต ัง้อยูร่มิ
แมน่ ้าฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายของ สนิคา้ทีนิ่ยมอยา่งมากคอื เมล็ดบวัอบแหง้ กาแฟเวียดนาม
มหีลากหลายแบรนด์เชน่ G7, TRUNG NGYUEN เป็นตน้   

ค า่ บรหิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั LUXTERY HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day4 สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิดานงั เพือ่เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 
10.10 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่

VZ965 
11.40 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 



 



  



 



 
  



 
 

                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

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