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รห ัสโปรแกรม : 17642 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

CHIANG MAI  DANANG

HOI-AN BANAHILLS
3 DAYS AND 2 NIGHTS
HIGH - LIGHT
“เทีย่ วเมืองโบราณฮอยอัน สนุกกับล่องเรือกระด้ง”

อิม
่ อร่อย!! ก ับบุฟเฟ่ต์นานาชาติในสวนสนุก

ิ ล์ และ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว
้ บาน่าฮล
FREE!! นง่ ั กระเชา้ ขึน
ิ ล์
เต็ มอิม
่ ก ับเครือ
่ งเล่นในสวนสนุกบนบาน่าฮล

สนุกสุดเหวีย
่ งก ับล่องเรือกระด้ง !!
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้ ปปิ้ งตลาดพืน
ี มพู แวะชมหมูบ
้ เมือง เยีย
ชอ
่ มชมโบสถ์สช
่ า้ นหินอ่อน
ถนนคนเดินเมืองฮอยอ ัน

ตืน
่ ตา ตืน
่ ใจไปก ับสะพานม ังกร ชมการแสดงพ่นไฟและพ่นนา้
ชมบรรยากาศโคมไฟยามคา่ คืนสุดโรแมนติก

กาหนดการเดินทาง

วันแรก

เชียงใหม่  ดานัง  เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงอิ๋ง  นั่งเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน 
สะพานญี่ปุ่น  ชมโคมไฟเมืองฮอยอันยามค่าคืน *** พักเมืองดานัง

05.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ FD 906

08.00 น.
10.00 น.

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นา
ท่านขึน้ รถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็ นวัดใหญ่ที่สดุ ของที่นี่
รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภเู ขา หันหน้าออกสูท่ ะเลเพื่อเป็ นการปกป้องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และสร้างขวัญ
กาลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็ นที่เคารพนับถือของคนดานัง

จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ หมูบ่ า้ นกั๊มทาน นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมูบ่ า้ นเล็กๆ ที่ตงั้ อยูใ่ นเมืองฮอยอัน ภายในจะ
เป็ นสวนมะพร้าวและมีแม่น้าล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนัน้ จะเป็ นที่พกั ของเหล่าทหารหาญ ในปั จจุบนั อาชีพหลักของคนที่นจี่ ะประกอบ
อาชีพการทาประมงเป็ นหลัก ในระหว่างที่ให้ทา่ นทาทากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง นัน้ ท่านจะได้รบั ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบ้าน และ
ระหว่างที่ลอ่ งเรือกระด้งอยูน่ นั้ ชาวบ้านที่นกี ้ ็จะมีการขับร้องเพลงพืน้ เมือง และนาไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็ นจังหวะดนตรี
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึน้ ทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่หอ์ ยูท่ ี่
บ้านโบราณซึง่ อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึง่ เป็ น สถาปั ตยกรรมที่ไม่ซา้ แบบทัง้ ในด้าน
ศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นารถใหญ่เข้าไป ดังนัน้ การเดินชม
เมืองจึงเป็ นวิธีทอ่ งเที่ยวที่ดีที่สดุ ** ชม สะพานญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึง่ เชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลาย
เชือ้ ชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วดั กวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่ สร้างในแบบ
ผสมผสานสถาปั ตยกรรมทีย่ งั คงเหลือ ให้คณะได้ชมบรรยากาศยามค่าคืนที่ประดับโคมไฟอันสวยงามของเมืองฮอยอัน
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั เมืองดานัง โรงแรม De Lamour Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้า

ดานัง  ตลาดฮาน  กระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานทองมือยักษ์  บาน่าฮิลล์  สวนดอกไม้
สวนสนุกในร่ม ***พิเศษ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ บริการบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

หลังอาหารเช้า ให้คณะได้มีเวลาช้อปปิ ้งตลาดฮาน ซึง่ เป็ นตลาดพืน้ เมืองของเมืองดานัง มีสนิ ค้าจาพวกของทะเลแห้ง กุง้ แห้ง
ปลาหมึกแห้ง ผลไม้ ของกินต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นพวก ชา กาแฟ รองเท้า กระเป๋ า มากมาย ให้คณะได้เลือกซือ้ ตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร
นาท่านออกเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าทีย่ าวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัส
อากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิน่ เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึง่ สมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตัง้ ใจจะสร้างเป็ น
เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึง่ ของเวียดนาม
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ให้ทกุ ท่านได้สมั ผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่หแ์ ห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park
(รวมค่าเครือ่ งเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์สามมิตแิ ละบ้านผีสงิ ที่ไม่รวมให้ในรายการ) เครือ่ งเล่นที่เป็ นสวนสนุกของบานาฮิลล์ให้ทา่ น
ได้เล่นเครือ่ งเล่นหลากหลายรูปแบบ มีให้ทา่ นเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวน
ให้ทกุ ท่านระทึกขวัญไปกับเครือ่ งเล่น นอกจากนีย้ งั มีรา้ นช้อปปิ ง้ ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย และยังมีเครือ่ งเล่นอื่นๆ
ให้ทา่ นได้ลองพิสจู น์อกี มากมาย จากนัน้ อิสระให้ทา่ นได้เดินชม สะพาน Golden Bridge ซึง่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่พงึ่ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้
เที่ยวชมได้ไม่นานมานี ้ อิสระให้ทา่ นได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยโุ รป ที่มีดอกไม้
เมืองหนาวหลากหลายชนิด
เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนบาน่าฮิลล์ บริการบุฟเฟ่ ตน์ านาชาติ

มีเวลาให้ทา่ นได้เก็บเกี่ยวภาพสวยๆของบรรยากาศยามเช้าบนบาน่าฮิลล์ ไม่วา่ จะชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล สักการะพระใหญ่ หรือ
สนุกกับเครือ่ งเล่นมากมาย ตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลานัดหมายพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นาท่านนั่งกระเช้าลงสูล่ านจอดรถ และเดินทางสู่
เมืองดานัง
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร มีเวลาแวะผ่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกั กันมาซือ้ กุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนัน้ นาท่านชม
รูปปั้นปลามังกร ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เชิญท่านเพลิดเพลินชมความงามของ สะพานมังกรไฟทีม่ ีความยาวถึง 666 เมตร ซึง่ เป็ น
สะพานที่ตระการตามากที่สดุ ของเวียดนามในเวลานี ้ (การแสดงพ่นไฟและพ่นนา้ จะเริม่ เวลา 21.00 น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านัน้ )

จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั เมืองดานัง โรงแรม DELAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่า***

วันทีส่ าม

ดานัง  เชียงใหม่

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่เชียงใหม่
10.30 น.
เหินฟ้าสูเ่ ชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 907
12.00 น.
ถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

วันที่เดินทาง
วัน อา ที่ 1 – อ. ที่ 3 มีนาคม 2563
วัน อ ที่ 9 – พ. ที่ 11 มีนาคม 2563
วัน พ ที่ 18 – ศ. ที่ 20 มีนาคม 2563
วัน อ ที่ 31 – พฤ ที่ 2 เมษายน 2563
วัน ส ที่ 4 – จ ที่ 6 เมษายน 2563
วัน อา ที่ 19 – พ ที่ 21 เมษายน 2563
วัน พ ที่ 22 – ศ ที่ 24 เมษายน 2563
วัน อา ที่ 26 – พ ที่ 28 เมษายน 2563
วัน อ ที่ 5 – พฤ ที่ 7 พฤษภาคม 2563
วัน จ ที่ 11 – พ ที่ 13 พฤษภาคม 2563
วัน จ ที่ 18 – พ ที่ 20 พฤษภาคม 2563
วัน พ ที่ 27 – ศ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

อ ัตราค่าบริการ
ห้องเตียงคู่
พัก 2/3 ท่าน ต่อห้อง
12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.12,222.-

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)
2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.2,200.-

หมายเหตุ
FULL

FULL
ปิ ดกรุ๊ ปไพรเวท
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ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และคนข ับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
้ อยูก
ห ัวหน้าท ัวร์ไทย ขึน
่ ับความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็ กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท

้ าจเปลีย
รายการท่องเทีย
่ วนีอ
่ นแปลงหรือสล ับก ันได้ตามความเหมาะสม
้ อ
ทงนี
ั้ ถ
ื เป็นเอกสิทธิข
์ องผูจ
้ ัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสาค ัญ**

อ ัตราค่าบริการรวม
ั ้ ทัศนาจร (เครือ
 ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับเส ้นทางตามรายการระบุชน
่ งเหมาลาต ้องไป-กลับพร ้อมคณะเท่านัน
้ )
 ค่าสัมภาระน้ าหนัก 25 กก. / ห ้อง ถือขึน
้ เครือ
่ ง 7กก.
 ค่าทีพ
่ ักตามระบุในรายการ ห ้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ
่ ละไม่ต ้องการเพิม
่ เงินพักห ้องเดีย
่ ว)
้ เพลิงแล ้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิม
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชือ
่ ในกรณีทส
ี่ ายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิม
่ ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเทีย
่ วตามรายการ และ ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ ามรายการระบุ
 หัวหน ้าทัวร์ทช
ี่ านาญเส ้นทางนาท่านท่องเทีย
่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินบ
ิ าร์ในห ้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ทีส
่ งั่ เพิม
่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต ้องการสัง่ เพิม
่ กรุณาจ่ายเพิม
่ เองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระทีห
่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึน
้ อยูก
่ บ
ั อัตรา
แลกเปลีย
่ น (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ
้ งถิน
่ และคนข ับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
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เงือ
่ นไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันทีจ
่ องทีน
่ ั่ งละ 5,000/10,000 บาท พร ้อมหนั งสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนทีเ่ หลือชาระทัง้ หมดอย่างน ้อย
30 วันก่อนการเดินทาง
่ เมือ
 ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชัน
่ จองทัวร์แล ้วไม่สามารถเปลีย
่ นแปลง ยกเลิก ขอเงินคืนได ้ตามเงือ
่ นไขของสายการบิน
หมายเหตุ
 เทีย
่ วบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม โดยมิต ้องแจ ้งให ้ ทราบล่วงหน ้า
 ถ ้าท่านเดินทางมาถึงสถานทีน
่ ัดพบช ้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด ้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละ
้
สิทธิก
์ ารเดินทาง และไม่ตด
ิ ใจเรียกร ้องขอเงินคืนใดๆทัง้ สิน
 ขอสงวนสิทธิถ ้าผู ้เดินทาง 10 ท่าน จะไม่มห
ี ัวหน ้า แต่ถ ้ามีหัวหน ้าทัวร์ไปด ้วยจะมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ อีกท่านละ 500 บาท (เป็ น
กรุ๊ป VIP) / แต่ถ ้า 15 ท่านขึน
้ จะมีหัวหน ้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
้ ในกรณีด ังต่อไปนี้
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิความร ับผิดชอบใด ๆ ทงสิ
ั้ น
หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณี
ทีท
่ า่ นถูกปฏิเสธการเข ้าหรือออกเมืองจากเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองหรือเจ ้าหน ้าทีก
่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศ
ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย
่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ
้ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได ้ชาระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล ้ว
ิ สูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบต
หากเกิดทรัพย์สน
ั เิ หตุสญ
ู หายทีเ่ กิดจากความประมาทของตัวนั กท่องเทีย
่ วเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร ้อมคณะไม่วา่ จะด ้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลือ
่ นวันเดินทาง
หรือคืนเงินได ้
หนังสือเดินทางต ้องมีอายุเหลือใช ้งานอย่างน ้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได ้

**สาค ัญมาก กรุณาอย่าลืม Passport มาในว ันเดินทาง**
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