
 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17331 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

GROUP VIP !!! ดานงั – ฮอยอนั  
ดานงั ฮอยอนั บานา่ฮลิล+์Sun World 

4 วนั 3 คนื 

High - light     

ฉลองเทศกาลโคมไฟทีเ่มอืงฮอยอนั 

อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตน์านาชาตบินบานา่ฮลิล ์

เมนูกุง้มงักร / เพิม่บุฟเฟ่ตใ์นสวนสนุก Sun World 

พเิศษสดุๆ พกับนบานา่ฮลิล ์1 คนื/พกัเมอืงฮอยอนั 1 คนื 

Free : น ัง่กระเชา้ขึน้บานา่ฮลิล ์และ ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว 

 
 เพิม่สวนสนุก 

Sun World 



 

Shopping : ตลาดพืน้เมอืง , ถนนคนเดนิเมอืงฮอยอนั 

Highlight: เทีย่วชมเทศกาลโคมไฟพรอ้มพกัทีเ่มอืงฮอยอนั 

ตืน่ตาไปกบัสะพานมงักร และสนุกกบัลอ่งเรอืกระดง้ 

ก าหนดการเดนิทาง: 5 - 8 กมุภาพนัธ ์2563 
วนัแรก เชยีงใหม ่  ดานงั เจา้แมก่วนอมิ วดัหลงิอิง๋  สวนสนุก Sun World  

สะพานมงักร  รปูปัน้ปลามงักร    *** พกัเมอืงดานงั  
05.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิเชยีงใหม ่เคานเ์ตอร ์ สายการบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 
08.05 น.     น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่ FD 906  

09.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั) น าท่านผา่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้น าทา่นมัสการองค ์เจา้แมก่วนอมิ ณ วดัหลงิอ ิง๋ อยูบ่นเกาะเซนิตรา่ (Son Tra) ทางเหนือ
ของเมอืงดานัง เป็นวัดใหญ่ทีสุ่ดของทีน่ี่ รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยนืหันหลังใหภู้เขา หัน
หนา้ออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และสรา้งขวัญก าลังใจ
อยา่งดเียีย่ม และเป็นทีเ่คารพนับถอืของคนดานัง  

  .... ไดเ้วลาน าคณะเขา้สู่สวนสนุก SUN WORLD DANANG ใหท้่านไดส้นุกสนามกับเครือ่งเล่น
มากมาย ไมว่า่จะเป็นรถไฟเหาะตลีังกา Golden Sky Tower ทีใ่หญส่ดุในเวยีดนาม หรอืเดนิเลม่
ชม 10 เมอืงจ าลองดังๆของโลก ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 



 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในสวนสนกุ บรกิารดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

  หลังอาหาร มเีวลาแวะผ่านชม สะพานแหง่ความรกั ที่นยิมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซือ้กุญแจใส
คลอ้งใสส่ะพาน จากนัน้น าท่านชม รูปปั้นปลามงักร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงดานัง เชญิท่าน
เพลดิเพลนิชมความงามของ สะพานมงักรไฟทีม่คีวามยาวถงึ 666 เมตร ซึง่เป็นสะพานทีต่ระการ
ตามากทีส่ดุของเวยีดนามในเวลานี้ ( การแสดงพน่ไฟและพน่น ้าจะเริม่เวลา 21.000น. ของวันเสาร์
และอาทติยเ์ทา่นัน้ )  

 

  เขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงดานงั  โรงแรม MERRY HOTEL หรอืเทยีบเทา่*** 

วนัทีส่อง  ดานงั  ตลาดฮาน  โบสถส์ชีมพู  บานา่ฮลิล ์กระเชา้บานา่ฮลิล ์ สะพาน

ทองมอืยกัษ ์  สวนดอกไม ้ สวนสนกุในรม่   **** พกัโรงแรมบนบานา่ฮลิล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าคณะชอ้ปป้ิงตลาดฮาน ซึง่พื้นเมืองของเมืองดานัง มีสนิคา้จ าพวกของทะเลแหง้ กุง้แหง้ 
ปลาหมกึแหง้ ผลไม ้ของกนิต่างๆ ไมว่า่จะเป็นพวก ชา กาแฟ รองเทา้ กระเป๋า มากมาย ใหค้ณะ



 

ไดเ้ลอืกซือ้ อาท ิเสือ้เวยีดนาม ชดุอา๋วใหญ ่หมวก รองเทา้ กระเป๋า ชา กาแฟ ของทีร่ะลกึมากมาย 
จากนัน้น าชมโบสถค์รสิตส์ชีมพู ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ศูนยก์ลางศาสนาครสิตใ์นเมอืง
ดานัง .... 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหาร น าคณะเดนิทางสูบ่าน่าฮลิล ์ขึน้กระเชา้ผ่านขนุเขายาวประมาณ 6 กโิลเมตร และได ้
สัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่สวนสนุก 
The Fantasy Park (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนกุ ยกเวน้ พพิธิภณัฑส์ามมติแิละบา้นผสีงิที่
ไม่รวมให้ในรายการ) เครื่องเล่นที่เป็นสวนสนุกของบานาฮิลล์ใหท้่านไดเ้ล่นเครื่องเล่น
หลากหลายรูปแบบมีใหท้่านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของ
ไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเลน่ นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ป
ป้ิงใหท้า่นได ้ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย และยังมเีครือ่งเล่นอืน่ๆอกีใหท้่านได ้
ลองพสิจูน์อกีมากมายจากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมสะพาน Golden Bridge ซึง่เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานี ้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิ
ทัศน์ ชมสวนดอกไมแ้หง่ความรกั Le Jardin D’Amour สไตลย์ุโรปทีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาว
หลากหลายชนดิ 

   

มเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บเกีย่วภาพสวยๆของบรรยากาศยามเชา้บนบาน่าฮลิล ์ไม่วา่จะชมสวนดอกไม ้
ตามฤดกูาล สกัการะพระใหญ ่หรอืสนุกกับเครือ่งเลน่มากมาย ตามอัธยาศัย 



 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานา่ฮลิล ์บรกิารอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ

พกัที ่ โรงแรม MECURE VILLA หรอืเทยีบเทา่**** ( บนบาน่าฮลิล ์)   

วนัทีส่าม  บานา่ฮลิล ์ หมูบ่า้นหนิออ่น  น ัง่เรอืกระดง้   เมอืงโบราณฮอยอนั  

สะพานญีปุ่่ น *** พกัเมอืงฮอยอนั ชมเทศกาลโคมไฟ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

มเีวลาใหค้ณะไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยามเชา้บนบานา่ฮลิล ์จนไดเ้วลานดัหมาย  

พรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย น าทา่นน ัง่กระเชา้ลงและเดนิทางไปเมอืงฮอยอนั 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร THIEN NGA บรกิารเมนกูุง้มงักร 

  หลังอาหาร..น าท่านเดนิทางต่อสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้น
เล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงคราม
นัน้จะเป็นทีพั่กของเหลา่ทหารหาญ ในปัจจบุันอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะประกอบอาชพีการท าประมง  
ในระหวา่งทีใ่หท้่านท าท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ นัน้ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของ
ชาวบา้น และระหวา่งทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง และน าไม ้
พายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี 

  ระหวา่งทางจะแวะชมหมู่บา้นหนิอ่อน จะมกีารแกะสลักหนิอ่อนเป็นรูปร่างต่างๆมากมาย ไม่วา่จะ
เป็นรูปสงิห ์รูปมา้ รูปพระพุทธเจา้ปางตา่งๆ มทัีง้ขนาดใหญแ่ละขนาดเล็ก ใหท้่านไดช้มและเลอืก
ซือ้ไวเ้ป็นของทีร่ะลกึ 



 

  

  จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่อายเุกา่แกก่วา่ 200 ปี มหีลังคา ทรงกระดอง
ป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซึง่เป็น สถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก 
ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี **เมอืงฮอยอนั ไมอ่นุญาตใหน้ ารถใหญ่
เขา้ไป ดงัน ัน้การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิทีอ่งเทีย่วทีด่ที ีส่ดุ**น าท่านชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชุมชนหลากหลายเชือ่ชาตเิขา้
ดว้ยกัน ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอ ูศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือ ใหค้ณะไดช้ม
บรรยากาศยามเย็นของเมอืงฮอยอัน 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงฮอยอนั  โรงแรม HOI AN SALA HOTEL หรอืเทยีบเทา่*** 

วนัทีส่ ี ่   ฮอยอนั  สนามบนิดานงั – สนามบนิเชยีงใหม ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม    
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ Danang International Airport เตรยีมตวั
เดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่ 

10.20 น. เหนิฟ้าสูเ่ชยีงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD 907  
12.10 น. ถงึสนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสวสัดภีาพดว้ยความประทับใจ ….  

อตัราคา่บรกิาร คณะพเิศษ 

 
คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการบรกิาร 
ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

วนัทีเ่ดนิทาง  หอ้งเตยีงคู ่  

พกั 2/3 ทา่น ตอ่หอ้ง  

 

 พกัเดีย่ว จ านวน จอง 

 5 – 8 กมุภาพนัธ 2563 15,899.- 5,900.- 30+1  



 

                     
                    
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั** 
 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ/ คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 
 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 

    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

เงือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000/10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด
อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 



 

 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่า
ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ / แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีัวหนา้ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิ
หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัติเหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง 

  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวัน
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

 
 

 
 

 

 

**ส ำคญัมำก  กรุณำอยำ่ลืม **Passport  มำในวนัเดินทำง 



 

 


