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รหสัโปรแกรม : 17642 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

CHIANG MAI  DANANG 

HOI-AN BANAHILLS  
3 DAYS AND 2 NIGHTS  

HIGH - LIGHT     
“เทีย่วเมืองโบราณฮอยอัน สนุกกับล่องเรือกระดง้”  

 

อิม่อรอ่ย!! กบับุฟเฟ่ตน์านาชาตใินสวนสนุก 

FREE!! น ัง่กระเชา้ขึน้บานา่ฮลิล ์และ ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว 
เต็มอิม่กบัเครือ่งเลน่ในสวนสนุกบนบานา่ฮลิล ์

สนุกสุดเหวีย่งกบัลอ่งเรอืกระดง้!! 
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ชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืง เยีย่มชมโบสถส์ชีมพู แวะชมหมูบ่า้นหนิออ่น 
ถนนคนเดนิเมอืงฮอยอนั 

ตืน่ตา ตืน่ใจไปกบัสะพานมงักร ชมการแสดงพน่ไฟและพน่น า้ 

ชมบรรยากาศโคมไฟยามค า่คนืสุดโรแมนตกิ 

ก าหนดการเดนิทาง 
วันแรก เชียงใหม่  ดานัง  เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงอิ๋ง  น่ังเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน   

สะพานญ่ีปุ่น  ชมโคมไฟเมืองฮอยอันยามค ่าคืน *** พักเมืองดานัง  

05.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เคานเ์ตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น.     น าทา่นเดินทางสู ่เมืองดานงั โดยเที่ยวบินที่  FD 906  

10.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั) น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น า
ทา่นขึน้รถโคช้ปรบัอากาศ  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานงั เป็นวดัใหญ่ที่สดุของที่นี่ 
รูปป้ันปนูขาวของเจา้แมก่วนอิมยืนหนัหลงัใหภ้เูขา หนัหนา้ออกสูท่ะเลเพื่อเป็นการปกปอ้งคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และสรา้งขวญั
ก าลงัใจอยา่งดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนบัถือของคนดานงั  

 
จากนัน้ น าทา่นเดินทางตอ่สู ่หมูบ่า้นกั๊มทาน น าทา่นสมัผสักบัประสบการณใ์หมใ่นหมูบ่า้นเลก็ๆ ที่ตัง้อยูใ่นเมืองฮอยอนั ภายในจะ

เป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมยัสงครามนัน้จะเป็นท่ีพกัของเหลา่ทหารหาญ ในปัจจบุนัอาชีพหลกัของคนที่น่ีจะประกอบ
อาชีพการท าประมงเป็นหลกั ในระหวา่งที่ใหท้า่นท าท ากิจกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ นัน้ทา่นจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวบา้น และ
ระหวา่งที่ลอ่งเรอืกระดง้อยูน่ัน้ชาวบา้นท่ีนีก็้จะมีการขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 
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น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮอยอนั เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO มนตเ์สนห่อ์ยูท่ี่

บา้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซึง่เป็น สถาปัตยกรรมที่ไมซ่  า้แบบทัง้ในดา้น

ศิลปะและการแกะสลกั ชมยา่นการคา้เมืองทา่คา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไมอ่นญุาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดงันัน้การเดินชม

เมืองจึงเป็นวิธีทอ่งเที่ยวที่ดีที่สดุ** ชม สะพานญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึง่เช่ือวา่ถกูสรา้งเพื่อเช่ือมคนในชมุชนหลากหลาย

เชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรว์ดักวนอ ูศาลเจา้ ชมุชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายยุาวนานกวา่ 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่งัคงเหลอื ใหค้ณะไดช้มบรรยากาศยามค ่าคืนที่ประดบัโคมไฟอนัสวยงามของเมืองฮอยอนั 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัเมืองดานงั โรงแรม De Lamour Hotel หรอืเทียบเทา่ 

 

วันทีส่อง  ดานัง  ตลาดฮาน  กระเช้าบาน่าฮลิล ์ สะพานทองมือยักษ ์  บาน่าฮลิล ์ สวนดอกไม้  
  สวนสนุกในร่ม   ***พิเศษ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารบนบาน่าฮิลล ์บริการบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ ใหค้ณะไดม้ีเวลาชอ้ปป้ิงตลาดฮาน ซึง่เป็นตลาดพืน้เมืองของเมืองดานงั มีสนิคา้จ าพวกของทะเลแหง้ กุง้แหง้ 
ปลาหมกึแหง้ ผลไม ้ของกินตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นพวก ชา กาแฟ รองเทา้ กระเป๋า มากมาย ใหค้ณะไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  จนไดเ้วลาสมควร 
น าทา่นออกเดินทางสู ่บานาฮิลล ์เพลดิเพลนิกบัการน่ังกระเช้าทีย่าวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผา่นภเูขาและสายหมอกสมัผสั
อากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทศัที่สายงามของภเูขาฮายเวิน่ เก็บภาพแหง่ความสวยงาม  ซึง่สมยัก่อนชาวฝรั่งเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็น
เมืองตา่งอากาศอกีแหง่หนึง่ของเวียดนาม 
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ใหท้กุทา่นไดส้มัผสักบัประสบการณท์ี่เต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ต านานและจินตนาการของการผจญภยัที่ สวนสนกุ The Fantasy Park 

(รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนกุ ยกเวน้ พิพิธภณัฑส์ามมิตแิละบา้นผีสงิที่ไมร่วมใหใ้นรายการ) เครือ่งเลน่ท่ีเป็นสวนสนกุของบานาฮิลลใ์หท้า่น

ไดเ้ลน่เครือ่งเลน่หลากหลายรูปแบบ มีใหท้า่นเลอืกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุที่ชวน

ใหท้กุทา่นระทกึขวญัไปกบัเครือ่งเลน่ นอกจากนีย้งัมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของที่ระลึกภายในสวนสนกุอีกดว้ย และยงัมเีครือ่งเลน่อื่นๆ

ใหท้า่นไดล้องพิสจูนอ์กีมากมาย  จากนัน้อิสระใหท้า่นไดเ้ดินชม สะพาน Golden Bridge ซึง่เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวที่พึง่เปิดใหน้กัทอ่งเที่ยวได้

เที่ยวชมไดไ้มน่านมานี ้อิสระใหท้า่นไดถ้่ายภาพและชมววิทิศทศัน ์ชมสวนดอกไมแ้หง่ความรกั Le Jardin D’Amour สไตลย์โุรป ที่มีดอกไม้

เมืองหนาวหลากหลายชนิด 

เที่ยง  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บนบานา่ฮิลล ์บรกิารบฟุเฟ่ตน์านาชาติ 

 

 

มีเวลาใหท้า่นไดเ้ก็บเก่ียวภาพสวยๆของบรรยากาศยามเชา้บนบานา่ฮิลล ์ไมว่า่จะชมสวนดอกไมต้ามฤดกูาล สกัการะพระใหญ่ หรอื

สนกุกบัเครือ่งเลน่มากมาย ตามอธัยาศยั กระทั่งไดเ้วลานดัหมายพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย น าทา่นนั่งกระเชา้ลงสูล่านจอดรถ และเดินทางสู่

เมืองดานงั   
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหาร มีเวลาแวะผ่านชม สะพานแห่งความรกั ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซือ้กุญแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากนัน้น าท่านชม 
รูปป้ันปลามงักร ที่เป็นสัญลักษณข์องเมืองดานัง เชิญทา่นเพลดิเพลนิชมความงามของ สะพานมงักรไฟทีม่ีความยาวถงึ 666 เมตร ซึง่เป็น
สะพานที่ตระการตามากที่สดุของเวียดนามในเวลานี ้(การแสดงพน่ไฟและพน่น า้จะเริม่เวลา 21.00 น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ทา่นัน้)  

 

 จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัเมืองดานงั  โรงแรม DELAMOUR HOTEL หรอืเทียบเทา่*** 

วันทีส่าม    ดานัง  เชียงใหม่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่เชียงใหม่  
10.30 น.  เหินฟา้สูเ่ชียงใหม ่โดยสายการบินแอรเ์อเชีย  เที่ยวบินที่ FD 907  
12.00 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม ่ โดยสวสัดภีาพดว้ยความประทบัใจ ….  

อตัราคา่บรกิาร  

 
 
 

วันที่เดินทาง  
ห้องเตียงคู่   

พัก 2/3 ท่าน ต่อห้อง  
 

 พักเดี่ยว 
(เพิ่ม) 

หมายเหตุ 

วัน อา ที่ 1 – อ. ที่ 3 มีนาคม 2563 12,222.- 2,200.- FULL 
วัน อ ที่ 9 – พ. ที่ 11 มีนาคม 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน พ ที่ 18 – ศ. ที่ 20 มีนาคม 2563 12,222.- 2,200.- FULL 
วัน อ ที่ 31 – พฤ ที่ 2 เมษายน 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน ส ที่ 4 – จ ที่ 6 เมษายน 2563 12,222.- 2,200.- ปิดกรุ๊ปไพรเวท 
วัน อา ที่ 19 – พ ที่ 21 เมษายน 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน พ ที่ 22 – ศ ที่ 24 เมษายน 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน อา ที่ 26 – พ ที่ 28 เมษายน 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน อ ที่ 5 – พฤ ที่ 7 พฤษภาคม 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน จ ที่ 11 – พ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน จ ที่ 18 – พ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 12,222.- 2,200.-  

วัน พ ที่ 27 – ศ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 12,222.- 2,200.-  
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คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการบรกิาร 
ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั** 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนัก 25 กก. / หอ้ง ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 หัวหนา้ทวัรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 
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เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000/10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอย่างนอ้ย 

30 วนักอ่นการเดนิทาง 
 ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรแ์ลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง ยกเลกิ ขอเงนิคนืไดต้ามเงือ่นไขของสายการบนิ 

หมายเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุันใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น จะไม่มหีัวหนา้ แต่ถา้มหีัวหนา้ทัวรไ์ปดว้ยจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่อกีทา่นละ 500 บาท (เป็น
กรุ๊ป VIP) / แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีัวหนา้ทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี
ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

  หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง
บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
  ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้

  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง
ออกนอกประเทศได ้

**ส าคญัมาก  กรณุาอยา่ลมื Passport  มาในวนัเดนิทาง** 
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