
 
เวยีดนามกลาง4วนั3คนื 

ดานงั เวฮ้อยอนัพกับานาฮลิล ์1คนื 
ซุปตาร.์..ซนิจา่ว บานาฮิว้ววว 

 กําหนดการเดนิทางมถิุนายน - ตลุาคม2565 
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชม เมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ถูกปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 
น ัง่กระเชา้ขึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์
พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล1์ คนื 
ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
สกัการะวดัลนิหอ์ึง๋ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  

“มนีํา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
30 มถิุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

7-10 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

13-16กรกฎาคม 2565 
(วนัอาสาฬหบูชา,วนัเขา้พรรษา,วนัหยุดพเิศษ) 

14,888 5,000 

14-17กรกฎาคม 2565 
(วนัเขา้พรรษา,วนัหยุดพเิศษ) 

16,888 5,000 

21-24กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

4-7สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

11 -14สงิหาคม 2565 
(วนัเฉลมิฯสมเด็จพระบรมราชชนนพีนัปีหลวงและวนัแมแ่ห่งชาต)ิ 

15,888 5,000 

18 - 21สงิหาคม 2565 12,888 5,000 

25 - 28สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

1 - 4กนัยายน 2565 13,888 5,000 

8 - 11กนัยายน 2565 13,888 5,000 

15 - 18กนัยายน 2565 14,888 5,000 

22 - 25กนัยายน 2565 13,888 5,000 

29กนัยายน - 2 ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

1 - 4ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

2 - 5ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

3 - 6ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

4 - 7ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

5 - 8ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

6 - 9ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

7 - 10ตุลาคม 2565 14,888 5,000 

8 - 11ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

9 - 12ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

10 - 13ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

11 -14ตุลาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคตรชักาลที ่9, วนัหยุดพเิศษ) 

13,888 5,000 

12 -15ตุลาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคตรชักาลที ่9, วนัหยุดพเิศษ) 

14,888 5,000 

13 -16ตุลาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคตรชักาลที ่9, วนัหยุดพเิศษ) 

15,888 5,000 

14 -17ตุลาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคตรชักาลที ่9, วนัหยุดพเิศษ) 

14,888 5,000 

15-18ตุลาคม 2565 
(วนัหยุดยาว) 

14,888 5,000 

16 - 19ตุลาคม 2565 13,888 5,000 



 
วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - สะพานมงักร 
 

13.30น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกันณท่าอากาศยานดอนเมือง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 
(FD)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ 

 

15.55น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
(FD)เทีย่วบนิทีF่D638 

17.40น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงัประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ  
 นําท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น้ําสายหลักของเมอืงอย่าง แม่น้ําฮานถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุด
เชือ่มต่อสําคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงของเมืองดานังเป็นสัญลักษณ์
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตรและความกวา้ง 37.5 เมตรมี
ถนน 6 ช่องจราจรโดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่
ไดร้ับแรงบันดาลใจจากตํานานเกา่แกข่องเวยีดนามเมือ่กว่าหนึง่พันปีมาแลว้ หา่งจากสะพานมังกรไม่
ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั สะพานที่ถูกตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่
แม่น้ําฮาน เมื่อเดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณ
นัน้จะมี รูปป้ันปลามงักรพ่นนํา้ที่ถือไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคยีงคู่ไปกับสะพาน
มังกร อสิระท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

17 - 20ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

18 - 21ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

19 - 22ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

20 - 23ตุลาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช) 

14,888 5,000 

21 - 24ตุลาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช,วนัหยุดขดเชย) 

15,888 5,000 

22 - 25ตุลาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช,วนัหยุดขดเชย) 

15,888 5,000 

23 - 26ตุลาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช,วนัหยุดขดเชย) 

14,888 5,000 

24 - 27ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

25 - 28ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

26 - 29ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

27 - 30ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

28 - 31ตุลาคม 2565 13,888 5,000 

29 ตุลาคม - 1 พฤศจกิายน 2565 13,888 5,000 

30 ตุลาคม - 2 พฤศจกิายน 2565 13,888 5,000 

31 ตุลาคม - 3 พฤศจกิายน 2565 13,888 5,000 



เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
 

ทีพ่กั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง      หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน- หมู่บา้นก ัม๊ทาน - ล่องเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั–-บานาฮลิล ์

- สวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR - สวนสนุกThe Fantasy Park 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

 นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที่ลว้นประดษิฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่
ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น้ําลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพ่ักของ
เหลา่ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้นํา
ท่านทํากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างที่
ลอ่งเรือกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นที่นี้ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพื้นเมือง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบ
เป็นจังหวะดนตร ี(ค่าทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แต่ท่านพงึพอใจ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโบราณฮอยอนันําชม บา้นเลขที ่101นับเป็นบา้นที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์สวยงามที่สดุในเมืองฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมภายในถูกแบง่สัดสว่นการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดหอ้งรับแขกและหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจําตะกลู Tan Kyถูกสรา้งมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถงึ 5 รุ่น 
 เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)ถูกสรา้งขึ้นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอูและเมื่อขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึ่งท่านจะพบเห็นบา้นเรือน
เก่าแก่สไตลญ์ี่ปุ่ นแทท้ี่ทาสเีหลอืงทัง้เมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท่้านไดเ้ลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัยเดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพาน
ญีปุ่่ นนักจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋นหรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแกท่ีสุ่ดของเมอืงฮอยอันเป็นศนูยร์วม
ของชาวจนีที่อพยพเขา้มาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกูลกว่า 20 
หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนยก์ลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
จุดเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามท่านสามารถทําบญุต่ออายุโดยพธิีสมัยโบราณคอืการนํา
ธูปทีข่ดกน้หอยมาจุดไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 
นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานังบานาฮลิลต์ัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตรใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาทีบานาฮลิล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา
นิคมตัง้แต่ปี 1919หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับ
ประเทศทําใหบ้านาฮลิลถู์กทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมือง
ท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าที่มีความสูงถงึ 
5,801 จากระดับน้ําทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขึน้ไปยังยอดเขา 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
นําท่านเดินชม สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม ้
หลากหลายพันธุถู์กจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจ
ชอบจากนัน้นําทุกท่านไดสั้มผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการ
ผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ)เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท่้านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่
ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผีสงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิง
ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของที่ระลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย หากท่านไม่ประสงคห์รอือสิระเล่นรถราง หรอื 
Alpine coasterเครือ่งเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่
หวาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วขึน้อยู่กับการควบคุมของเราเอง 
โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรอืจะน่ังท่านเดยีวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอื
ถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมีจุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลกึได ้
ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบุฟเฟ่ต(์4) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*หอ้งพักบนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซึง่การตกแตง่หอ้งพักแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไปสามารถทราบไดว้่าพกัตกึไหน 
ณ วันทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถความคมุการจัดการหอ้งพกัดังกลา่วได ้เนื่องจากสทิธิใ์นการจัดการ

หอ้งพักทัง้หมดขึน้อยู่กับโรงแรมMercure French Village Bana Hills เท่านัน้* 
 
วนัทีส่าม สะพานโกเดน้บรดิจ-์ น ัง่รถไฟโบราณ- เมอืงเว-้ พระราชวงัไดโนย้ - ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่า้หอม 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

 นําท่านเดินชมสะพานโกเดน้บรดิจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ ้งมือยกัษ์ซึ่งเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเล 1,400
เมตรความยาว 150เมตรโคง้ไปตามแนวเขาจุดเดน่คอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมือ
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท่้าน
ไดถ่้ายภาพและชมววิทศิทัศน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนําท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพื่อเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล์ เป็น
สถานที่เก็บไวน์ที่มีความลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมอิยู่ที่ 16 ถงึ 20 องศา ว่า
กันว่าเป็นอณุหภมูทิีด่สํีาหรับการบม่ไวน์ สถานทีแ่หง่นี้ถูกเรยีกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย
สถาปนกิชาวฝรั่งเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝรั่งเศส ไดเ้วลาสมควรนําท่าน
น่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบุฟเฟ่ต(์6) 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเวเ้ป็นเมืองเก่าของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาติ
ตะวันตกจะใชค้ําว่าEmperor หรือจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองคต์ัง้แต่องคท์ี ่1 ถงึ
องคท์ี ่13 จะประทับอยู่ทีพ่ระราชวังแหง่นี้เป็นเวลานานถงึ 150 ปีเวจ้งึมีชือ่ว่าเป็นเมอืงของกษัตรยิแ์ละ
เป็นทีม่าของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวยีดนามเช่นอาหารเวยีดนามและชดุประจําชาตอิา่วหญ๋ายหรือ
ชดุประจําชาตขิองสตรเีวยีดนาม 



นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi)สรา้งตามความเชือ่แบบจีนโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส
เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการก่อสรา้งซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือพระราชวังตอ้งหา้มที่
ย ิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีนและการก่อสรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถึงกําแพงโดยรอบของ
พระราชวังทัง้หมดไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรอืคําว่าพระราชวังตอ้งหา้ม 
กล่าวว่าภายในพระตําหนักชัน้ในสุดจะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ท่านั้นหา้มบุคคลที่ไม่ใช่
เครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาดหรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธิอ์อกมาภายนอกไดค้นท่ัวไปจงึ
เรยีกพระราชวังแหง่นี้ว่าพระราชวังตอ้งหา้มเหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวังตอ้งหา้ม
เช่นเดยีวกันพระราชวังไดโนย้มีลักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัสลอ้มรอบดว้ยคูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สี่ดา้น 
(คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา)พระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงียนมาทุก
พระองคต์ัง้แตจ่ักรพรรดยิาลององคท์ี ่1 จนถงึองคท์ี ่13 จักรกรพรรดเิบา่ไดก๋ษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยซึง่ทรง
สละอํานาจใหก้ับรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดียมเมื่อปีพ.ศ. 2488 ซึง่ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 
ของราชวงศจ์ักร(ีทัง้นี้อากาศทีเ่วยีดนามจะคลา้ยคลงึกับประเทศไทย ท่านสามารถพกหมวก ร่ม พัด หรอืพัดลม
มอืถอื เพือ่คลายรอ้นระหว่างเดนิชมพระราชวัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นําท่าน ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งของกษัตรยิใ์นอดตีพรอ้มฟงัดนตรพีืน้เมอืงเวล้อ่ง
ไปตามแม่น้ําเฮยีงยางหรือแม่น้ําหอมใหท่้านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแม่น้ําที่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน
แบบเวยีดนามสมัยกอ่นทีย่ังคงเอกลักษณร์ูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแม่น้ํา
ทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด(ิ7) 
 

ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วมชุดประจําราชวงศเ์วยีดนามเพื่อถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ
หลังรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจําตําแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่แตล่ะ
ตําแหน่งก็จะมสีสัีนแตกตา่งกันออกไป 

ทีพ่กั โรงแรมThanh Lich, Asia hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วนัทีส่ ี ่ วดัเทยีนมู ่- รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่- วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลาดฮาน 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
 นําท่านเดนิทางสู่วดัเทยีนมู่วัดชือ่ดังของเมืองเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดยีท์รงเก๋ง 8 เหลีย่มแบบจีนสูงลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้แทนชาตภิพตา่งๆของ
พระพทุธเจา้ นอกจากนัน้ยังมีศลิาจารกึ ระฆังสํารดิขนาดใหญ่มน้ํีาหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปั้น
เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความช่ัวรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มีความสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมืองเวยีดนามดว้ยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง 
ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพื่อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนาครสิต์
และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบูชาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแหง่นี้ท่านจะ
ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยู่ภายในวัด 
นําท่านแวะชมรา้นเยือ่ไมไ้ผ่รา้นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม มสีนิคา้ขายมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว ส่วนใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ทัง้หมด อสิระใหท่้านเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย  
นําท่านสู่ วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวหิารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจา้แม่
กวนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวพืน้เมืองแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจา้แม่
กวนอมิองคใ์หญ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตรมคีวามเชือ่ทีว่่าคอยปก
ปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ี่มี
คนใหค้วามเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจํานวนมาก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
 นําท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮานแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว

ไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสนิคา้อีกมากมายใหท่้านได ้
เลือกซื้อ เช่นเสื้อเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื้อผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พื้นเมือง ท่านจะไดสั้มผัสกับวถิีชวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงัเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย

(แจกขนมปังเวยีดนามใหแ้กทุ่กทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

18.10น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD639 
19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

เงือ่นไขสําหรบัพกับนบาน่าฮลิล ์3 ท่าน และพกัแบบครอบครวั 
(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 

 
1. เด็กอายุตํา่กวา่ 11 ปี และสูงไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 
2. FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) เพิม่300 บาท/ทา่น 
3. FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง) เพิม่ 600 บาท/ทา่น 
4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ทา่น 
 
หมายเหตุ : ห้องพกั FAMILY SUPERIOR มีค่อนขา้งจํากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัห้องดงักล่าวกรุณา
สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นทําการจองทวัร ์



 

 
 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสมโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยัเช่นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ
การเมอืงสภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมรวมไปถงึสภาพอากาศ
ทีไ่ม่เอือ้อํานวยท ัง้นีท้างเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญัและการบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง
น ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่เบีย้ประกันโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเที่ยว วงเงนิค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทางกลับประเทศ) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจําท่านละ 10,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ชําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

หมายเหตุสําคญั :เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีทํ่า
ใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิหากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อน
หรอืหลงัจากการเดนิทางโปรดสํารองเวลาในการจองต ั๋วเครื่องบนิไว้อย่างตํ่า4-5 ชั่วโมงท ัง้นี้เพื่อ
ประโยชนข์องตวัท่านเองทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของต ั๋วเครือ่งบนิทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 



• ส่งรายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ตํ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
 เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด  
 หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนื

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่ เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การดําเนนิการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหน้าทวัร ์(มีไกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTripleโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านชํารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทางและสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการชําระคา่ใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


