
 

 
 

เชยีงใหม่ – ดานงั  
ดานงัเทศกาลยงิพนุานาชาต ิ

  ฮอยอนั บาน่าฮลิล ์

 3วนั 2คืน  

โดยสายการบิน  

เที่ยวครบทุก Highlight 
Free : ฟรีน่ังกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 

Shopping : ตลาดฮาน ที่พักนอนโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืนที่ดานัง 

Highlight: ตื่นตาไปกับเทศกาลยิงพุที่เมืองดานังและชมมังกรพ่นไฟ สนุกกับการล่องเรือกระด้ง เที่ยวเมือง

โบราณฮอยอัน  
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

1-3 มิถุนายน 2562 

 

วนัแรก เชยีงใหม ่ ดำนงั  วดัลงิอ ึง้  หมูบ่ำ้นแกะสลกัหนิออ่น  รำ้น Dai Co Viet 

 น ัง่เรอืกระดง้  เมอืงฮอยอนั  สะพำนญีปุ่่ น  หมู่บำ้นโบรำณ 101  วดั
กวำงตุง้ เทศกาลยิงพุนานาชาติ   (-/L/D) 

05.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิเชยีงใหม ่เคำนเ์ตอร ์ สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจำ้หนำ้ที่
คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ 

08.00 น.     น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงดำนงั โดยเทีย่วบนิที ่ FD 906  

09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนำมบนิเมอืง ดำนงั) น าท่านผ่าน
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ จากนัน้น าทา่นมัสการองค ์เจำ้แม่
กวนอมิ ณ วดัหลงิอิง๋ อยูบ่นเกาะเซนิตร่า (Son Tra) ทางเหนอืของเมอืงดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สดุ
ของทีน่ี ่รูปป้ันปนูขาวของเจา้แมก่วนอมิยนืหันหลังใหภ้เูขา หันหนา้ออกสูท่ะเลเพือ่เป็นการปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา และสรา้งขวัญก าลังใจอย่างดเียีย่ม และเป็นทีเ่คารพนับถือ
ของคนดานัง  



 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่  

บา่ย จากนัน้น าท่านผ่านชม ภูเขำหนิออ่น Marble Mountains และน าท่านเขา้ชม หมูบ่ำ้นหนิแกะสลกั
อ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดบิหนิอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ท่ัวโลก 
ระหว่างทางแวะรา้น Dai Co Viet รา้นจ าหน่ายผลติภัณฑ์หนิอ่อนอันมีชือ่เสยีง จากนั้น น าท่าน
เดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นก ัม๊ทำน น าทา่นสมัผัสกับประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงฮอย
อัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพ่ักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีการท าประมงเป็นหลัก ในระหว่างที่
ใหท้า่นท าท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ นัน้ทา่นจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบา้น และ
ระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะ
เพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี 

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เทีย่วชมเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรั้บการขึน้ทะเบยีน
จาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่อายเุก่าแก่กว่า 200 ปี มหีลังคา ทรงกระดองปู แบบ
เฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซ ึง่เป็น สถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชม
ยา่นการคา้เมอืงทา่คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี **เมอืงฮอยอนั ไมอ่นุญำตใหน้ ำรถใหญเ่ขำ้
ไป ดงัน ัน้กำรเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิที่องเทีย่วทีด่ที ีสุ่ด**น าท่านชม สะพำนญีปุ่่ น ซ ึง่เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชุมชนหลากหลายเชือ่ชาติเขา้
ดว้ยกัน ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรว์ดักวนอู ศำลเจำ้ ชุมชนชำวจนี และบำ้นโบรำณ อายุ
ยาวนานกวา่ 200 ปี ซ ึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอืเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร น าท่านชมการแสดงยิงพุแสงสีเสียงนานาชาติที่เมืองดานัง ณ สะพานมังกร เป็นช่วง
เทศกาลทีท่ีม่ีการยิงพุแข่งขันกบันานาชาติทกุปีของประเทศเวยีดนาม 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกัเมอืงดำนงั  โรงแรม Finitely Boutique HOTEL In Danag****หรือ
เทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่อง  กระเชำ้บำนำ่ฮลิล ์ สะพำนทองมอืยกัษ ์  สวนดอกไม ้ สวนสนุก  รถรำง 

 สะพำนมงักร  ลำนแหง่ควำมรกั    (B/L/D) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ที ่โรงแรม   



 

  

จากนั้นน าท่านเยือนภูเขา บำนำฮลิล์ เพลิดเพลินกับการน่ังกระเชา้ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม 
ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดปีชมววิทวิทัศทีส่ายงาม
ของภูเขาฮายเวิน่ เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ ึง่สมัยกอ่นชาวฝร่ังเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมอืงตา่ง
อากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (รวมคำ่เครือ่งเล่นบน
สวนสนุก ยกเวน้ พพิธิภณัฑส์ำมมติแิละบำ้นผสีงิทีไ่มร่วมใหใ้นรำยกำร) เครื่องเล่นทีเ่ป็น
สวนสนุกของบานาฮลิล์ใหท้่านไดเ้ล่นเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท้่านเลือกหลากหลาย
สถานี อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึ
ขวัญไปกับเครือ่งเลน่ นอกจากนีย้ังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นได ้ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุก
อกีดว้ย และยังมเีครือ่งเล่นอืน่ๆอกีใหท้่านไดล้องพสิจูน์อกีมากมายจากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชม
สะพาน Golden Bridge ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นาน
มานี้ อ ิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์ ชมสวนดอกไมแ้ห่งควำมรกั Le Jardin 
D’Amour สไตลย์โุรปทีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร บุฟเฟ่ตอ์ำหำรนำนำชำตบินบำนำ่ฮลิล ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ไดเ้วลำนดัหมำยพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมำย น ำทำ่นน ัง่กระเชำ้ลงสูล่ำนจอดรถ เดนิทำงสูต่วัเมอืงดำนงั 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  จากนั้นน าท่านชม สะพำนแห่งควำมรกั ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซือ้กุญแจใสคลอ้งใส่

สะพาน จากนัน้น าทา่นชม รปูปั้นปลำมงักร ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงดานัง เมอืงทีก่ าลังจากปลา 
กลายเป็นมังกรในระยะใกล ้เชญิท่านเพลดิเพลนิกับความอลังการของ สะพำนมงักรไฟทีม่คีวาม  
ยาวถงึ 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ ึง่เป็นสะพานทีต่ระการตามากทีส่ดุของเวยีดนามในเวลานี้  
โดยการแสดงนีจ้ะเริม่เวลา 21.000น. ของวันเสารแ์ละอาทติยเ์ทา่นัน้  

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กัเมอืงดำนงั  โรงแรม  Finitely Boutique HOTEL In Danag****หรือเทยีบเท่า 

 



 

 

วนัทีส่ำม  ดำนงั  เชยีงใหม ่        (B/-/-) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ที ่โรงแรม   

 มเีวลาน าท่านไปละลายทรัพยท์ี ่ตลำดฮำน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาว
เวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงาน
ฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุ
ประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดนิทำง สู่สนำมบนิ Danang International Airport เตรยีมตวั
เดนิทำงสูเ่ชยีงใหม ่ 

10.15 น. เหนิฟ้าสูเ่ชยีงใหม ่โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD 907  
12.00 น. ถงึสนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสวัสดภีาพดว้ยความประทับใจ ….  

 

อตัรำคำ่บรกิำร  

 

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 1,000 บำทตลอดกำรเดนิทำง 
หวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร 
รำคำเด็กอำยุไมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บำท 

 
                    ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รำยกำรทอ่งเทีย่วนีอ้ำจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตำมสภำพกำรณ์และประโยชนข์องทำ่นเป็นส ำคญั** 
 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 
✓ คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
✓ คา่ทีพั่กตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  

✓ คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   
    คา่ธรรมเนียมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 

✓ คา่อาหารตามรายการระบุ 
✓ คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ หวัหนา้ทัวรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
✓ ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 

วนัทีเ่ดนิทำง  หอ้งเตยีงคู ่  

นอน 2 ทำ่น  

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทำ่น  

เด็กไมม่เีตยีง   

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  

(สว่นสูงไมเ่กนิ 120 ซม)  

พกัเดีย่ว  

วนัที ่1-3 มถุินายน 2562  11,999.-  11,999.- 3,900.- 



 
    แลกเปลีย่น (กรุณาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3%   

 คำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 1,000 บำทตลอดกำรเดนิทำง หวัหนำ้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัควำม
พงึพอใจในกำรบรกิำร 
 
 

เง ือ่นไขในกำรจอง 
• ช าระมัดจ าในวันที่จองทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลอืช าระทัง้หมดอย่างนอ้ย 

30 วนักอ่นการเดนิทาง 
• กรุ๊ปที่เด ินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทัวร์
ทัง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 

หมำยเหต ุ 
➢ เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
➢ ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืว่า

ท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 
➢ ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ท่าน จะไมม่หีวัหนา้ / แตถ่า้ 15 ท่านขึน้ จะมหีวัหนา้ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 

 
กำรยกเลกิ 

1. การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบูรณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป ยดึเงนิมดัจ า 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมเีหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่จองได ้การ
ยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายทัง้นี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์
พจิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท 
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีดัจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสาย
การบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่ง
วนัหยดุ หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวำมรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

•  หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิ
หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

•  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
•  หากเกิดทรัพย์ส ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเทีย่วเอง 
•  ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
•  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้


