
 
 
 
 
 
 
 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  
 เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์1 คนื  

ซุปตาร.์. โอโ้หหห บานาฮลิลจ์ใุจ   
 ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม 2562 – มนีาคม 2563 (บนิเชา้-กลบับา่ย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 
สมัผสับรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูด่านงั ประเทศเวยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทีถู่กปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี 
ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิน ัง่กระเชา้ข ึน้ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิ



 
 
 
 
 
 
 

กบัสวนสนกุแฟนตาซปีารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์    
พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้      

สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  
“มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2 ปีข ึน้ไป พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

27-30 ตลุาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

28-31 ตลุาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 11,888 11,888 4,000  

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 11,888 11,888 4,000  

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 13,588 13,588 4,000  

01-04 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

02-05 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

03-06 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

04-07 พฤศจกิายน 2562 10,888 10,888 4,000  

05-08 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

06-09 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

07-10 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

08-11 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

09-12 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

10-13 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

11-14 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

12-15 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

13-16 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

14-17 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

15-18 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  



 
 
 
 
 
 
 

16-19 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

17-20 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

18-21 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

19-22 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

20-23 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

21-24 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

22-25 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

23-26 พฤศจกิายน 2562 13,588 13,588 4,000  

24-27 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

25-28 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

26-29 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

27-30 พฤศจกิายน 2562 11,888 11,888 4,000  

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 13,588 13,588 4,000  

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 13,588 13,588 4,000  

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 13,588 13,588 4,000  

01-04 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

02-05 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

03-06 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

04-07 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

05-08 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

06-09 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

07-10 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

08-11 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  



 
 
 
 
 
 
 

09-12 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

10-13 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

11-14 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

12-15 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

13-16 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

14-17 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

15-18 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

16-19 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

17-20 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

18-21 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

19-22 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

20-23 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

21-24 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

22-25 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

23-26 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

24-27 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

25-28 ธนัวาคม 2562 11,888 11,888 4,000  

26-29 ธนัวาคม 2562 13,588 13,588 4,000  

02-05 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

03-06 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

04-07 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

05-08 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

06-09 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  



 
 
 
 
 
 
 

07-10 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

08-11 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

09-12 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

10-13 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

11-14 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

12-15 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

13-16 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

14-17 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

15-18 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

16-19 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

17-20 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

18-21 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

19-22 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

20-23 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

21-24 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

22-25 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

23-26 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000  

24-27 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วนัตรษุจนี 

25-28 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วนัตรษุจนี 

26-29 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วนัตรษุจนี 

27-30 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 วนัตรษุจนี 

28-31 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000  

29 ม.ค – 01 ก.พ. 2563 11,888 11,888 4,000  



 
 
 
 
 
 
 

30 ม.ค – 02 ก.พ. 2563 13,588 13,588 4,000  

31 ม.ค – 03 ก.พ. 2563 13,588 13,588 4,000  

01-04 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  

02-05 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

03-06 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

04-07 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

05-08 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

06-09 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  

07-10 กุมภาพนัธ ์2563 14,588 14,588 4,500 วนัมาฆบูชา 

08-11 กุมภาพนัธ ์2563 14,588 14,588 4,500 วนัมาฆบูชา 

09-12 กุมภาพนัธ ์2563 14,588 14,588 4,500 วนัมาฆบูชา 

10-13 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

11-14 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

12-15 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

13-16 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  

14-17 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  

15-18 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  

16-19 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

17-20 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

18-21 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

19-22 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

20-23 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  

21-24 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  



 
 
 
 
 
 
 

22-25 กุมภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000  

23-26 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

24-27 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

25-28 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

26-29 กุมภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000  

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,588 13,588 4,000  

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,588 13,588 4,000  

29 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 13,588 13,588 4,000  

01-04 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

02-05 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

03-06 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

04-07 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

05-08 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

06-09 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

07-10 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

08-11 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

09-12 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

10-13 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

11-14 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

12-15 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

13-16 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

14-17 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

15-18 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ราคา 2,000 บาท/ทา่น* 

 
 

เง ือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น) 
 
1. เด็กอายุต า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพ ิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิม่ 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิม่ 600 บาท ตอ่ทา่น 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 2,000 บาท ตอ่ทา่น 

 

หมายเหต ุ: หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขา้งจ ากดั หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว 

กรณุาสอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

 
 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น      
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 

16-19 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

17-20 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

18-21 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

19-22 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

20-23 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

21-24 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000  

22-25 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

23-26 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

24-27 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  

25-28 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000  



 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอื

แมน่ า้หอม - แตง่ชุดจกัรพรรดทิานอาหารเย็น 
 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 10 

เคาน์เตอร ์U สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทาง
ส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

10.50 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET 
AIR เทีย่วบนิที ่VZ960  

 

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรับสมัภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง เพื่อรับประทาน
อาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนอูาหารเวยีดนาม (1) 
 

  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ์ (เวียดนามและชาติ

ตะวันตกจะใชค้ าว่า Emperor หรือจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์ตัง้แต่องคท์ี ่1 ถงึ
องคท์ี ่13 จะประทับอยู่ทีพ่ระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมีชือ่ว่าเป็นเมืองแห่งกษัตรยิ ์

และเป็นทีม่าของตน้แบบทางวัฒนธรรมเวยีดนาม เชน่ อาหารเวยีดนาม และ ชดุประจ าชาต ิอ่าวหญ๋าย 
หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม  
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลัน่กนัลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้แทนชาตภิพตา่งๆ ของ
พระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆงัส ารดิขนาดใหญ่มนี ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปั้น

เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชัว่รา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมืองเวียดนามดว้ยเชน่กนั เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง 
ณ กรุงไซ่ง่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพื่อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต์ 

และใชค้วามรุนแรงขดัขวางการฉลองวันวสิาขบูชาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแห่งนี้ทา่นจะ
ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคนัดงักลา่วจัดแสดงอยู่ภายในวัด 
  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ชือ่ดังของเมืองเว ้รวบรวมสนิคา้
เวยีดนามมากมายเกอืบทกุชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และ

ของทีร่ะลกึตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 
  

น าท่าน ลอ่งเรอืมงักร หรือเรือส าราญมังกรเสมือนเรือพระทีน่ั่งในอดตี ไปตามแม่น ้าเฮืยงยางหรอืแม่
น ้าหอม ใหท้า่นไปชมววิทวิทศันข์องสองฝ่ังแม่น ้าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทีย่ังคง

เอกลกัษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแม่น ้าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลกั 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(2)  

ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม เพือ่ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ

หลงัรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่แตล่ะ

ต าแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกนัออกไป 

ทีพ่กั โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – เมอืงดานงั – บานาฮลิล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก The 

Fantasy Park - สวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge)  
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจีน โดยสถาปนิก

ชาวฝรั่งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือ
พระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆ รวมถงึก าแพง

โดยรอบของพระราชวังทัง้หมดไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่า
พระราชวังตอ้งหา้ม กลา่วว่าภายในพระต าหนักชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศเ์ท่านัน้ 
หา้มบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาตขิองกษัตรยิ์เขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธิ์ออกมา

ภายนอกได ้คนทั่วไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตอ้งหา้ม เหมือนกับทีค่นจนีเรียกพระราชกู ้
กงว่าพระราชวังตอ้งหา้มเชน่เดยีวกัน พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตรุัส ลอ้มรอบดว้ย  
คูน ้าขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นที่ประทับของ

กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทกุพระองค ์ตัง้แตจ่ักรพรรดยิาลอง องคท์ี ่1 จนถงึ องคท์ี ่13 คอืจักรพรรดิ
เบ่าได ๋กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย ซึง่ทรงสละอ านาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 

2488 (ซึง่ตรงกบัสมัยรัชกาลที ่8 ของราชวงศจ์ักร)ี 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงฮานอยไป

ทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับ
เมืองเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมืองดานัง
เป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิอ่อนสลบัซบัซอ้น และยังเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัเพราะในแถบนี้

มหีมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจงึท าใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทีส่ าคญัอกีแห่งหนึง่ของเวยีดนาม 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมน ูSeafood (4) 
 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 

กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา
นิคมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับ

ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่ีความสงูถงึ 
5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยังยอดเขา    
 

 หลงัจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ทีม่ีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายได ้

ตามใจชอบ  อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศยั 
  
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์

ซ ึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมานี้  มีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คอืสะพานถกูทอดผ่านอุง้มือ
หนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัว่าก าลงัเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถ์

ของเทพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทศัน์  
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์(5)  

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม สวนสนกุThe Fantasy Park - รถราง หรอื Alpine coaster – เมอืงฮอยอนั -บา้นแกะสลกัหนิ

ออ่น – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอนั – วดัฟกุเกีย๋น - สะพานญีปุ่่ น–

ศาลกวนอ–ู สะพานมงักร 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อสิระทกุทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่

สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุ่นขี้ผ ึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่

ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
 

หรอือสิระเลน่ “รถราง หรอื Alpine coaster” เครือ่งเลน่ข ึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะ
ขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคบัดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วข ึน้อยู่

กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรือจะน่ังท่านเดยีวก็ได  ้(การเล่นรถไฟ
เหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืข ึน้มาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถา่ยภาพ 2 จุด ทา่น
สามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักทอ่งเทีย่ว) 
เมือ่ถงึเวลานัดหมายน าทกุทา่นลงกระเชา้จากบานาฮลิล ์เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน.. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงฮอยอนั เป็นเมืองขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่ าคญัอีกแห่ง

หนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดก
โลก ดว้ยเหตผุลว่าเป็นตวัอย่างของเมอืงท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 
ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลกัษณ์ และ

อาคารตา่งๆ ภายในเมอืงไดร้ับการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  
 

แวะชม บา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ี้นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนามภายในท่าน

จะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นปรษิฐด์ว้ยมือจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชม
งานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศยั 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าท่านสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมือง

ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพ่ักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลกัของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลกั  
 

หลังจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ 
และระหว่างทีล่อ่งเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะ
เพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตรี (คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 

 อสิระเดนิชมเมอืงโบราณฮอยอนัตามอัธยาศัย เทีย่วชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจีนทีใ่หญ่และ
เกา่แกท่ีส่ดุ เป็นศนูยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แก่

ประจ าตระกลูกว่า 20 หลงั ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศนูยก์ลางของการเทีย่วชม
เมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญตอ่อายุโดยพธิี
สมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้เพือ่เป็นสริมิงคล  

  

 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึง่สญัลักษณ์ส าคัญของเมืองฮอยอัน 
ถกูสรา้งข ึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมลีกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีว

และเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานน าท่านสกัการะ ศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพาน
มายังอีกฝ่ังหนึง่ คุณจะพบเห็นบา้นเรือนเก่าสไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝ่ังถนนใหท้่านได ้
เลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศยั 

  

 ออกเดนิทางไปยัง เมอืงดานงั น าท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วอกี
แห่งหนึง่ของเมืองดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมีความยาว 

666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ย



 
 
 
 
 
 
 

สถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่า
หนึง่พันปีมาแลว้ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนอูาหารไทย+กุง้มงักร (8) 

 ทีพ่กั  โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กรงุเทพมหานคร 

 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมืองดานัง ภายในวหิาร
แห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชือ่ของชาวพื้นเมืองแถบนี้ 

นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ มีความสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว
กวา้งถงึ35 เมตร มีความเชือ่ที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอก

ชายฝ่ัง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวียดนามและ

ชาวไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวียดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อีกมากมายให ้
ท่านไดเ้ลือกซื้อ เช่น เสือ้เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ 

กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พื้นเมือง ท่านจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของชาวเวียดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอัธยาศยั 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนรถบสั หมีข่วาง หรอืขนมปงัเวยีดนาม (10)  

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย  

 

13.15 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ961  

14.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 



 
 
 
 
 
 
 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 



 
 
 
 
 
 
 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร

ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


