
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวยีดนามกลาง เว ้ดานงั ฮอยอนั 4D3N 
โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 62 - เดอืนมนีาคม 63 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทีถ่กูปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี  

ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ น ัง่กระเชา้ข ึน้ยอดเขาบานาฮลิล ์
เพลดิเพลนิกบัสวนสนกุแฟนตาซปีารค์ 

ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์ พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์ 
ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั  น ัง่เรอืกระดง้ 

สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน  

พเิศษ!! เมนกูุง้มงักร 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2 ปีข ึน้ไป พกัเดีย่ว 

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 

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

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

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

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 

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

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

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 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 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 ไม่

คดิเพิม่ 
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 
 

หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจ ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว 
กรณุาสอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

 
 

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

 
วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – 

ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม - แตง่ชุดจกัรพรรดทิานอาหารเย็น 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 
10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสาร

การเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  
10.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน 

VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ960  

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง เพือ่

รับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาท้องถิ่น
ประเทศไทย) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูอาหารเวยีดนาม 
  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมอืงเก่าของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนาม

และชาตติะวันตกจะใชค้ าว่า Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค์ 

ตัง้แตอ่งคท์ี ่1 ถงึองคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแหง่นี้ เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีือ่
ว่าเป็นเมืองแห่งกษัตริย์ และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมเวียดนาม เช่น อาหาร

เวยีดนาม และ ชดุประจ าชาต ิอา่วหญา๋ย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม  
น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดด

เด่นดว้ยเจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทน
ชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังส ารดิขนาดใหญ่มนี ้าหนักถงึ 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 กโิลกรัม รวมถงึรปูปั้นเทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชัว่รา้ยออกไปจากวัด วัดแหง่นี้มี

ความส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาส
ของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรอืเมืองโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพื่อ

ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต ์และใชค้วามรนุแรงขัดขวางการฉลองวัน
วิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะไดเ้ห็นรถออสตินสีฟ้าคัน
ดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญช่ือ่ดังของเมอืงเว ้รวบรวม
สนิคา้เวยีดนามมากมายเกอืบทกุชนิด เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้

ของทะเล และของทีร่ะลกึตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 
น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืส าราญมังกรเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งในอดตี ไปตามแมน่ ้าเฮยืงยาง

หรอืแมน่ ้าหอม ใหท้า่นไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแมน่ ้าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนาม
สมัยกอ่นทีย่ังคงเอกลักษณ์รปูแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแม่น ้าทีขุ่ด

ทรายขายเป็นอาชพีหลัก 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 

ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม เพือ่ถ่ายภาพ
เป็นทีร่ะลกึหลังรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวยีดนามใน

สมัยโบราณ ซึง่แตล่ะต าแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกันออกไป 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ทีพ่กั โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – เมอืงดานงั – บานาฮลิล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก 

The Fantasy Park -  สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ 
(Golden Bridge)  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจีน โดย

สถาปนกิชาวฝรั่งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้ง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวัง
กูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการก่อสรา้งพระต าหนัก
ต่างๆ รวมถงึก าแพงโดยรอบของพระราชวังทัง้หมดไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการ

ขนสง่จากทางเรอื ค าว่าพระราชวังตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระต าหนักชัน้ในสดุ จะเป็นเขต
พระราชฐานส าหรับราชวงศ์เท่านั้น หา้มบุคคลที่ไม่ใช่เครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาด 

หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธิอ์อกมาภายนอกได ้คนทั่วไปจงึเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่า
พระราชวังตอ้งหา้ม เหมือนกับที่คนจีนเรยีกพระราชกูก้งว่าพระราชวังตอ้งหา้มเชน่เดียวกัน 
พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ย  คูน ้าขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น 

(คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศ์

เหงียนมาทุกพระองค ์ตัง้แต่จักรพรรดยิาลอง องคท์ี ่1 จนถงึ องคท์ี ่13 คอืจักรพรรดเิบ่าได๋ 

กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย ซึง่ทรงสละอ านาจใหก้ับรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 
2488 (ซึง่ตรงกับสมัยรัชกาลที ่8 ของราชวงศจั์กร)ี 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมอืง

ฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ้ทิศตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศ

ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต  ้เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อน
สลับซับซอ้น และยังเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญเพราะในแถบนี้มหีมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจงึท า
ใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนู Seafood  
น าท่านสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่ดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 

40 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมา
ตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาว
ฝรั่งเศส ในสมัยอาณานคิมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทาง

ออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจบุันรัฐบาล
เวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่นี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ี

การสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับ
ขึน้ไปยังยอดเขา    

 หลังจากนั้นเดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์
ฝรั่งเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ  อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศัย 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้
มอืยกัษ ์ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้ มคีวาม

สงูจากระดับน ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คอืสะพานถกู
ทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับวา่ก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ย

สทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบุฟเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์ 

ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรอื Alpine coaster – เมอืงฮอยอนั -บา้น
แกะสลกัหนิอ่อน – หมู่บา้นก ัม๊ทาน – ล่องเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอนั – วดัฟุ
กเกีย๋น - สะพานญีปุ่่ น–ศาลกวนอู– สะพานมงักร 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
อสิระทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการ

ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุก
เครือ่งเล่น ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครือ่งเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเรยีญ) เครือ่งเล่นในสวน
สนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของ

ไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และ
อกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  

หรอือสิระเล่น “รถราง หรอื Alpine coaster” เครือ่งเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็น
รถไฟเหาะขนาดเล็ก ไมอ่ันตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะ

ไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่ับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ทา่น หรอืจะน่ังท่าน
เดยีวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไมอ่นุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ที่
จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลึกไดใ้นราคา
ประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักทอ่งเทีย่ว) เมือ่ถงึเวลานัดหมายน าทกุท่านลงกระเชา้
จากบานาฮลิล ์เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของ

สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้
ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตัวอยา่งของเมอืงทา่ใน
เอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและ

สถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลกัษณ์ และอาคารตา่งๆ 
ภายในเมอืงไดร้ับการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 

แวะชม บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นปรษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระ

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย 
 ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าทา่นสมัผัสกับประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่น
เมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นที่

พักของเหลา่ทหารหาญ ในปัจจบุันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจากนัน้น าทา่นท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาว

ทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และน า
ไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี(คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท 
หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 อสิระเดนิชมเมอืงโบราณฮอยอนัตามอัธยาศัย เทีย่วชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีที่

ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุ เป็นศนูยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็น
ไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจ าตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุน่ และเป็น

ศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม 
ทา่นสามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิง้ไว ้เพือ่
เป็นสริมิงคล  

 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) อกีหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืง
ฮอยอัน ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมลีักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคา

มุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานน าท่านสักการะ ศาล
กวนอู และเมื่อขา้มสะพานมายังอีกฝ่ังหนึ่ง คุณจะพบเห็นบา้นเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่ นแท ้

ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศัย 
 ออกเดินทางไปยัง เมอืงดานงั น าท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ 

สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มถีนน 6 ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิด
ใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจ

จากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูอาหารไทย+กุง้มงักร  
ทีพ่กั โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กรงุเทพมหานคร 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง ภายใน

วิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาว

พืน้เมอืงแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีปูปั้นปนูของเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ ่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ซึง่
ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมง

ยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและ
เขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินเที่ยวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาว

เวยีดนามและชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดเด่นคอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ 
ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และ

นอกจากนั้นยังมีสนิคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เช่น เสือ้เวียดนาม ของสด ของแหง้ 
เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ทา่นจะไดส้ัมผัสกับ
วถิีชวีติของชาวเวียดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากและ

ถา่ยภาพตามอัธยาศัย 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนรถบสั หมีข่วาง หรอืขนมปงัเวยีดนาม   

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
13.15 น. เดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET 

AIR (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ961  

14.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ 
ประทับใจ 

 
 

********************************************* 
 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ
อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน า

เทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการ

เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรม

ธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี           
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทาง
เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ใน
ประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1000 บาท/ท่าน/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วาม
พงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ
ช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน

ตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 มดัจ าท่านละ 7,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่น

วันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 
• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมา

ทางแฟกซ ์
• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่

พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่
ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 
หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่
ถงึ 30ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง

, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่ก

ในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บู

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความ
พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 

ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ

ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์
และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ด ้

ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ใน

วันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 
 

 


