
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

รหัสโปรแกรม : 26720 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 
 

 

 
 
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – 
สะพานแห่งความรกั 

   
LUXTERY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

2 
บานา ฮลิส ์– นัง่กระเชา้ไฟฟ้าซนั เวลิด ์บานาฮลิส ์– สะพานมอืยกัษ์ – สวน
สนุกแฟนตาซีพาร์ค – สวนดอกไม้แห่งความรกั – สกัการะพระพุทธรูป
หลนิอึง๋ – สกัการะเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋ 

 
Buffet 

Bana Hill  
LUXTERY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า  

3 
เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่ น – ล่องเรอืกระด้ง – ช้อปป้ิงฮาน มาร์
เกต็ –สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภูม ิ   

ขนมปัง 
ฝรัง่เศส  

** รายการทวัรข์า้งต้นอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนเพือ่ความเหมาะสมในการท่องเท่ียว ** 



 

 
 

BKK  DAD DAD  BKK 

  
VZ962 15.50 17.30 VZ963 18.10 19.50 

** ไฟลท์เดินทาง และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลง กรณุาสอบถามไฟลท์ท่ีคอนเฟิรม์จากเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ ** 

 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็ 
ไม่มีเตียง 

อายไุม่เกิน 9 ปี 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

01 – 03 เมษายน 2566 11,990 10,990 2,900 
22 – 24 เมษายน 2566 11,990 10,990 2,900 
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 14,990 13,990 2,900 

** ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบินลด 4,000 บาท/ท่าน ** 
อตัราค่าบริการส าหรบัเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน และ หวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรอืราคาโปรโมชัน่ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ  (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัเท่านัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรอืสว่นลดอื่นๆ ได ้
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
 
  

โปรแกรมเดินทาง 3 วนั 2 คืน : โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อตัราค่าบริการ 



 
 
Day1 สนามบินสวุรรณภมิู – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั 

13.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI VIETJET AIR โดยมเีจา้หน้าที ่เลทสโ์กกรุ๊ป ใหก้าร
ตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้ก่ท่าน 

15.50 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ962 
17.30 เดนิทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัจากนัน้น าผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดินทาง

ท่องเทีย่วตามรายการ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมอืงท่าส าคญัของเวยีดนามกลางตอนใต้ ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ทะเลจนีใต ้จดัเป็น 1 ใน 5 เขตการ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเวยีดนาม ดานังจดัเป็นพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม และมที่าเรอืทีร่องรบัการขนส่งสนิคา้ มโีรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ตัง้อยู่
ในเมอืงจ านวนหนึ่ง สนิคา้เศรษฐกจิของเมอืงได้อาหารทะเล จงึท าใหเ้มอืงดานังมอีาหารท าเลทีร่าคาถูก ซึง่ถูกใจนักท่องเทีย่วชาวไทยอย่าง
มาก  
น าท่านชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่ งที่เที่ยวแห่งใหม่ 
สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณ
ราคาเกอืบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บรกิาร
เมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพ
ของเมอืงดานัง ซึ่งสะพานมงักรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง 
ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้า คลา้ยๆสงิคโปร ์หมายเหตุ:
วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท ี
น าท่านชม สะพานแห่งความรกั (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดบั
ตกแต่งดว้ยเสารปูหวัใจ และจากสะพานแห่งนี้ใหท้่านไดเ้หน็ววิของสะพานมงักร
แบบเตม็ๆ 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั LUXTERY DANANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
  



 
 
Day2 บานา ฮิลส ์– นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด ์บานาฮิลส ์– สะพานมือยกัษ์ – สวนสนุกแฟนตาซีพารค์ – สวนดอกไม้แห่ง

ความรกั – สกัการะพระพทุธรปูหลินอ๋ึง – สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบนัเทงิบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตวัเมอืงดานังประมาณ 40 
กโิลเมตร เดมิเคยเป็นสถานทีพ่กัผ่อนตากอากาศของชาวฝรัง่เศส เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 แต่หลงัสงครามจบลง ชาวฝรัง่เศสพ่ายแพ ้จงึ
กลบัประเทศไป ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งนานหลายปี กระทัง่ถูกบรูณะอกีครัง้ในปี  2009 

 

นัง่กระเช้าไฟฟ้าซนั เวิลด ์บานาฮิลส ์(SUN WORLD BANA HILLS) ดื่มด ่าไปกบั
ววิทวิทศัน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า
รางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊
คเมื่อวนัที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์
ฮลิลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื่นชมกบัสดุยอดววิทวิทศัน์ในแบบพาโนรา
มาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทาง
ตะวนัตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวยีดนามได้โฆษณาว่าบานาฮลิล์คอื ดาลดั
แห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรัง่เศสเมื่อสมยัทีฝ่รัง่เศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ี
การสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พกั สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่
พกัผ่อน เนื่องจากที่นี่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซยีส 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูบุฟเฟทีบ่านา ฮลิส ์
กิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

 

น าท่านชม สะพานมือยกัษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่
ล่าสดุซึง่อยู่บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้
ไว้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่
ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล์ 
ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเตม็อิม่ 

 



 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมี
เครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึ
ขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม้ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิง
ของทีร่ะลกึของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเขา้ชมหุ่นขีผ้ึง้) 

 

น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรกั (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวน
ดอกไม้สไตล์ฝรัง่เศส ที่มดีอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่าง
สวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเยน็สบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของ
สวนกส็ามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดอืนกจ็ะมี
การจดัตกแต่งผลดัเปลีย่นไปเรื่อยๆ  

 

 
น าท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอ๋ึง (LINH UNH PAGODA) เ ป็น
พระพุทธรปูหนิองคใ์หญ่ตัง้ตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ใหท้่านไดข้อพรเพื่อ
ความเป็นมงคล 

น าท่านเดนิทาง สกัการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึง (LINH UNG TEMPLE) นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดด
เด่นสงูทีสุ่ดในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหนิ
อ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั LUXTERY DANANG HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
  



 
 
Day3 เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – ล่องเรือกระด้ง – ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ –สนามบินดานัง – สนามบินสวุรรณ

ภมิู 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN) เมอืงมรดกโลกทีย่งัคงเอกลกัษณ์และรกัษาวฒันธรรมไวอ้ย่างดี
เยีย่ม โดยท่านสามารถเดนิเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได ้ไฮทข์องการมาถ่ายรูปเชค็อนิทีน่ี้คอืการไดข้ึน้ไปถ่ายรูปจากมุมสงูของ
คาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทัง้ววิ ได้ทัง้ชมิกาแฟรสชาติออรจินิัลของเวยีดนาม  น าท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมสีนิค้า
มากมาย 
น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมติรไมตร ีทีไ่ดช้ื่อนี้เนื่องจาก
สะพานแห่งนี้สรา้งขึน้โดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้ขา้มคลองทีใ่นอดตี 400 ปี
กว่าที่ผ่านมา มชีุมชนชาวญี่ปุ่ นมาตัง้รกรากอยู่ และสร้างขึน้ท่ามกลางหมู่บ้านชาวจนีและ
ญี่ปุ่ น สะพานญี่ปุ่ นแห่งเมอืงฮอยอนันี้ สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1593 นับถงึวนันี้กม็อีายุ 427 ปี
เลยทเีดยีวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวสัดุทัง้ไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามา
นานแต่ยงัคงงดงามดว้ยความมเีอกลกัษณ์ จนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ลกัษณะเฉพาะของ
สะพานญีปุ่่ นเมอืงฮอยอนัแห่งนี้ 
น าท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวน
มะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีช่วงสงครามหมู่บา้นแห่งนี้เคยเป็นทีพ่กัอาศยัของทหาร อาชพีหลกั
ของคนทีห่มู่บา้นแห่งนี้คอืประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมของชาวบา้น ณ 
หมู่บา้นแห่งนี้ หมายเหตุ:ท่านสามารถใหท้ปิไดต้ามความพอใจของท่าน  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าท่านเดนิทางซือ้ของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มารเ์กต็ (HAN MARKET) คอืตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสนิคา้
มากมายของ สนิคา้ทีน่ิยมอย่างมากคอื เมลด็บวัอบแหง้ กาแฟเวยีดนามมหีลากหลายแบรนดเ์ช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น  น าท่าน
เดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) ร้านขายสนิค้าพื้นเมอืง สนิค้าที่ท ามาจากไม้ไผ่ เป็นสนิค้า OTOP ของเวยีดนามของฝากของ
เวยีดนามใหท้่านใหเ้ลอืกซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

เยน็ บรกิารอาหารว่างขนมปังฝรัง่เศสสไตลเวยีนนาม 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู ่สนามบินดานัง เพื่อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.10 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ963 
19.50 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 



 



  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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