
เวยีดนามกลาง4วนั3คนื 
ดานงั เวฮ้อยอนับานาฮลิล ์

ซุปตาร.์..อูว้ว บานาฮลิล ์มสิยวูวว 
 กําหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน 2565 – มนีาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวติัศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวยีดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเยน็ พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ  

 น่ังกระเช้าขึน้ ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์คถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ บนบานา

ฮิลล์1 คืน 

 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน น่ังเรือกระด้ง  

 สักการะวดัลินห์อึง๋ช้อปป้ิง ตลาดฮาน พร้อมเมนูพเิศษ กุ้งมังกร  

 

 “มีนํ้าด่ืมบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด” 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
05 – 08 พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

06 – 09 พฤศจกิายน 2565 14,888 4,500 

12 – 15 พฤศจกิายน 2565 15,888 4,500 

13 – 16 พฤศจกิายน 2565 14,888 4,500 

16 – 19 พฤศจกิายน 2565 14,888 4,500 

20 – 23 พฤศจกิายน 2565 14,888 4,500 

23 – 26 พฤศจกิายน 2565 14,888 4,500 

27 – 30 พฤศจกิายน 2565 14,888 4,500 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 
วนัหยดุคลา้ยวนัพระราชสมภพรชักาลที ่๙ 

16,888 4,500 

04 – 07 ธนัวาคม 2565 
วนัหยดุคลา้ยวนัพระราชสมภพรชักาลที ่๙ 

14,888 4,500 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 
วนัหยดุวนัรฐัธรรมนูญ 

16,888 4,500 

10 – 13 ธนัวาคม 2565 
วนัหยดุวนัรฐัธรรมนูญ 

16,888 4,500 

11 – 14 ธนัวาคม 2565 14,888 4,500 

14 – 17 ธนัวาคม 2565 14,888 4,500 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 15,888 4,500 

16 – 19 ธนัวาคม 2565 15,888 4,500 

17 – 20 ธนัวาคม 2565 15,888 4,500 

18 – 21 ธนัวาคม 2565 14,888 4,500 

21 – 24 ธนัวาคม 2565 14,888 4,500 

22 – 25 ธนัวาคม 2565 18,888 4,500 

23 – 26 ธนัวาคม 2565 18,888 4,500 

24 – 27 ธนัวาคม 2565 18,888 5,500 

25 – 28 ธนัวาคม 2565 18,888 5,500 

05 – 08 มกราคม 2566 15,888 4,500 

06 – 09 มกราคม 2566 15,888 4,500 

07 – 10 มกราคม 2566 15,888 4,500 

08 – 11 มกราคม 2566 14,888 4,500 

11 – 14 มกราคม 2566 14,888 4,500 

12 – 15 มกราคม 2566 15,888 4,500 



 

13 – 16 มกราคม 2566 15,888 4,500 

14 – 17 มกราคม 2566 15,888 4,500 

15 – 18 มกราคม 2566 14,888 4,500 

17 – 20 มกราคม 2566 14,888 4,500 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2566 11,888 4,500 

02 – 05 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 4,500 

03 – 06 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 4,500 

04 – 07 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 4,500 

05 – 08 กมุภาพนัธ ์2566 13,888 4,500 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2566 13,888 4,500 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2566 13,888 4,500 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2566 13,888 4,500 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 4,500 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 4,500 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 14,888 4,500 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2566 13,888 4,500 

03 – 06 มนีาคม 2566 
วนัหยดุวนัมาฆบชูา 

16,888 4,500 

04 – 07 มนีาคม 2566 
วนัหยดุวนัมาฆบชูา 

16,888 4,500 

05 – 08 มนีาคม 2566 13,888 4,500 

06 – 09 มนีาคม 2566 13,888 4,500 

08 – 11 มนีาคม 2566 13,888 4,500 

09 – 12 มนีาคม 2566 14,888 4,500 

10 – 13 มนีาคม 2566 14,888 4,500 

11 – 14 มนีาคม 2566 14,888 4,500 

12 – 15 มนีาคม 2566 13,888 4,500 

15 – 18 มนีาคม 2566 13,888 4,500 

16 – 19 มนีาคม 2566 14,888 4,500 

17 – 20 มนีาคม 2566 14,888 4,500 

18 – 21 มนีาคม 2566 14,888 4,500 

19 – 22 มนีาคม 2566 13,888 4,500 



 
 
 
 
 
 

 วนัแรก      กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - เมอืงเว ้- วดัเทยีนมู–่ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่า้หอม 
 

08.00น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันณท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3-4
เคานเ์ตอรG์สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทาง
สําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

10.50น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
(VZ)เทีย่วบนิทีV่Z960 

12.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงัประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวเ้ป็นเมอืงเก่าของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาติ
ตะวันตกจะใชคํ้าว่าEmperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทุกพระองคต์ัง้แต่องคท์ี ่1 ถงึ
องคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแหง่นี้เป็นเวลานานถงึ 150 ปีเวจ้งึมชีือ่วา่เป็นเมอืงของกษัตรยิแ์ละ
เป็นทีม่าของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวยีดนามเชน่อาหารเวยีดนามและชดุประจําชาตอิา่วหญา๋ยหรอื
ชดุประจําชาตขิองสตรเีวยีดนาม 
 นําท่านเดนิทางสู่วดัเทยีนมูว่ัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนีสงูลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่างๆของ
พระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังสํารดิขนาดใหญม่น้ํีาหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปป้ัน
เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง 
ณ กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต์
และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแหง่นี้ทา่นจะ
ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 
นําท่านชอ้ปป้ิงตลาดดองบา เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้(Hue) ที่อยู่ตดิกับแม่น้ําเหือง 
หรอืแม่น้ําหอม ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้เช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของฝากของที่ระลกึต่างๆ 
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้นําท่าน ลอ่งเรอืมงักรหรอืเรอืเสมอืน
เรอืพระทีน่ั่งของกษัตรยิใ์นอดตีพรอ้มฟังดนตรพีืน้เมอืงเวล้อ่งไปตามแม่น้ําเฮยีงยางหรอืแม่น้ําหอม
ใหท้่านไปชมววิทิวทัศน์ของสองฝ่ังแม่น้ําที่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคง
เอกลักษณ์รปูแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแมน้ํ่าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด(ิ2) 
 ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วมชุดประจําราชวงศเ์วยีดนามเพือ่ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ
หลังรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจําตําแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่แตล่ะ
ตําแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกนัออกไป 

ทีพ่กั โรงแรมMidtown,Cherish,Parkviewระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คนขบัรถทอ้งถิน่ตามทําเนยีมทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
(ยกเวน้เด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ) 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 วนัทีส่อง      ถา่ยรปูหนา้พระราชวงัไดโนย้-รถสามลอ้ซโิคล ่- รา้นเยือ่ไมไ้ผ-่บานาฮลิล ์- สวนสนุก 
  The Fantasy Park  -โซนสวนดอกไม ้

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(3) 
 นําทา่นถา่ยรปูหนา้ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi)วังแหง่นีส้รา้งตามความเชือ่แบบจนีโดยสถาปนกิ 
 ชาวฝรั่งเศสเป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอื พระราชวัง
ตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี(ทัง้นีอ้ากาศทีเ่วยีดนามจะคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย  ทา่น
สามารถพกหมวก รม่ พัด หรอืพัดลมมอืถอื เพือ่คลายรอ้นระหวา่งเดนิชมพระราชวัง 

 จากนัน้นําทา่นน่ังรถสามลอ้ซโิคล(่Cyclo)ชมบรรยากาศรอบๆเมอืง (ราคาทัวรร์วมคา่น่ังรถสามลอ้แลว้) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นแวะชมรา้นเยือ่ไมไ้ผร่า้นของฝากทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม มสีนิคา้ขายมากมาย
ไม่วา่จะเป็น หมอน ถงุเทา้ ผา้เช็ดตัว สว่นใหญแ่ลว้จะผลติมาจากเยือ้ไมไ้ผทั่ง้หมด อสิระใหท้า่นเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บานาฮลิลต์ัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตรใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาทีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา
นิคมตัง้แต่ปี 1919หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับ
ประเทศทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมอืง
ท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าที่มีความสูงถงึ 
5,801 จากระดับน้ําทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขึน้ไปยังยอดเขา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



 จากนัน้นําทกุทา่นไดส้มัผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) 

 เครือ่งเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D 
โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเล่น รถราง บา้นผีสงิ 
และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย หาก
ทา่นไมป่ระสงคอ์สิระเลน่“รถราง หรอื Alpine coaster”เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็น
รถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบั่งคับดว้ยมอื จะไปชา้
หรอืเร็วขึน้อยูก่ับการควบคมุของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ทา่น หรอืจะน่ังทา่นเดยีวก็ได ้(การ
เลน่รถไฟเหาะไม่อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ทา่น
สามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้นเดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ที่มี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายได ้
ตามใจชอบ อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศัย 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์(5) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure Ba Na Hillระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เงือ่นไขสําหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 

1.เด็กอายตํุ่ากวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 
2.FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชัน้ / 2 เตยีง) เพิม่ 300 บาท/ทา่น 
3.FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง) เพิม่ 600 บาท/ทา่น 
4.กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ทา่น 
 
หมายเหต ุ:  
- หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจํากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณาสอบถามหอ้งพกัมาทาง
บรษิทักอ่นทําการจองทวัร ์
-หอ้งพกับนบานาฮลิลม์หีลายตกึซึง่การตกแต่งหอ้งพกัแตล่ะตกึจะแตกต่างกนัออกไปสามารถทราบไดว้า่พกัตกึไหนณ
วนัทีเ่ช็คอนิเท่าน ัน้ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถความคุมการจดัการหอ้งพกัดงักลา่วไดเ้นือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการหอ้งพกั
ท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรมMercure French Village Bana Hills เทา่น ัน้* 



 วนัทีส่าม สะพานโกเดน้บรดิจ ์- น ัง่รถไฟโบราณ - อโุมงคเ์ก็บไวน-์ หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น 
  หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(6) 
 อสิระใหท้่านเดนิชมสะพานโกเดน้บรดิจ(์Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษซ์ ึง่เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานี้มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเล 1,400
เมตรความยาว 150เมตรโคง้ไปตามแนวเขาจุดเดน่คอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับวา่กําลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระใหท้า่น
ไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพือ่เขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บ
ไวน์ที่มคีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมอิยู่ที่ 16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็น
อณุหภมูทิีด่สํีาหรับการบม่ไวน์ สถานทีแ่หง่นี้ถกูเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวฝรั่งเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานคิมของฝรั่งเศส จากนัน้นําท่านน่ังกระเชา้ลง
จากบานาฮลิล ์
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 

 จากนัน้นําม่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่นทีน่ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที่ลว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากช่างหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้งานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย 
 ออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมอืง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น้ําลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพ่ักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจบัุนอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก  
 
 
 



หลังจากนัน้นําท่านทํากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ 
และระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะ
เพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี(คา่ทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 อสิระเดนิชมเมอืงโบราณฮอยอนัตามอัธยาศัย นําชม บา้นเลขที ่101นับเป็นบา้นทีเ่กา่แกแ่ละอยูใ่น
สภาพสมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมภายในถูกแบ่ง
สัดสว่นการใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจนีดังเดมิ ไดแ้ก ่หอ้งสมุดหอ้งรับแขกและหอ้งครัว 
เป็นบา้นประจําตะกลู Tan Kyถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ 
 เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่ น (Japanese Covered Bridge)ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอูและเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืน
เกา่แกส่ไตลญ์ี่ปุ่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชมตามอัธยาศัยเดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพาน
ญีปุ่่ นนักจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋นหรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอันเป็นศนูยร์วม
ของชาวจีนที่อพยพเขา้มาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกูลกว่า 20 
หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนยก์ลางของการเที่ยวชมเมอืงโบราณฮอยอัน
จุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามท่านสามารถทําบุญต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณคอืการนํา
ธปูทีข่ดกน้หอยมาจดุไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงดานัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
นําท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น้ําสายหลักของเมอืงอย่าง “แม่น้ําฮาน”ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็น
จดุเชือ่มตอ่สําคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดานังเป็นสญัลักษณ์
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตรและความกวา้ง 37.5 เมตรมี
ถนน 6 ชอ่งจราจรโดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่
ไดร้ับแรงบันดาลใจจากตํานานเกา่แกข่องเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ ห่างจากสะพานมังกรไม่
ไกลนักทา่นสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั สะพานทีถ่กูตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจทอดยาวลงสู่
แม่น้ําฮาน เมือ่เดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณ
นัน้จะม ีรูปปั้นปลามงักรพน่นํา้ทีถ่อืไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงดานังเคยีงคู่ไปกับสะพาน
มังกร อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 
ทีพ่กั โรงแรมGlamour hotel Da Nangระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่ ี ่ วดัลนิหอ์ ึง๋-ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(9) 
หลังจากรับประทานอาหาร นําท่านสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารแห่งนี้
เป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี้นอกจากนี้ยัง
มรีปูป้ันปนูของเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตรมี
ความเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นี้ยังเป็น
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 

 นําทา่นเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮานแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว
ไทย สนิคา้ที่โดดเด่นคอื งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม ้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสนิคา้อกีมากมายใหท้่านได ้
เลือกซื้อ เช่นเสือ้เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื้อผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงัเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย

(แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

13.15น. เดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมโิดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)เทีย่วบนิที ่
VZ961 

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 



 
 

 

 

 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่ตรวจATKเพือ่ใชใ้นการออกเอกสารในการเชค็อนิเดนิทางสูป่ระเทศเวยีดนาม 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจําท่านละ 10,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ทา่นชําระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ณวนัเดนิทางจรงิอาจจะมเีหตุการณ์ทีทํ่าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้
หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิหากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจากการ
เดนิทางโปรดสํารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งตํา่ 4-5 ช ัว่โมงท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์



• ส่งรายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา่ 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจําตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ําระแลว้ทัง้หมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ และ คนื

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่าย
การดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTripleโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชํารุด หรอืมตีราป้ัมใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการเดนิทางและสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่วา่กรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


