
 
 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

 เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์1 คนื  

VZDAD16 ซุปตาร.์. บานาฮลิล ์Hot Summer 

 ก าหนดการเดนิทาง มนีาคม – ตลุาคม 2563 (บนิเชา้-กลบับา่ย) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 

 ชมแลนดม์ารค์หลกัแหง่เมอืงดานงั สะพานมงักร และถา่ยภาพกบั รูปปั้นปลามงักรพน่น า้ 

 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั แลนดม์ารค์ชือ่ดงัสะพานญีปุ่่ น พรอ้มน ัง่เรอืกระดง้  

 ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทีถู่กปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี  พรอ้ม

ทานอาหารเย็น สวมชุดจกัรพรรดปิระจ าราชวงศเ์หงยีน 

 น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาบานาฮลิล ์ตืน่ตากบัเมอืงทอ่งเทีย่วสไตลยุ์โรปสุดยิง่ใหญ ่ 

 เพลดิเพลนิเครือ่งเลน่มามายใน สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ และความสวยงามของ สวนดอกไม้

สไตลฝ์ร ัง่เศส ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ 

 ชมโบสถค์รสิตส์ชีมพูทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดแหง่เมอืงดานงั สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

 
 

 



 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่และเด็ก

อายุ 2 ปีขึน้ไป 
พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

26 – 29 มนีาคม 2563 13,888 4,500  

27 – 30 มนีาคม 2563 13,888 4,500  

28 – 31 มนีาคม 2563 13,888 4,500  

29 มนีาคม – 01 เมษายน 2563 12,888 4,500  

30 มนีาคม – 02 เมษายน 2563 12,888 4,500  

31 มนีาคม – 03 เมษายน 2563 12,888 4,500  

01 – 04 เมษายน 2563 12,888 4,500  

02 – 05 เมษายน 2563 14,888 4,500  

03 – 06 เมษายน 2563 14,888 4,500  

04 – 07 เมษายน 2563 15,888 4,500 วนัจกัร ี

05 – 08 เมษายน 2563 15,888 4,500 วนัจกัร ี

06 – 09 เมษายน 2563 15,888 4,500 วนัจกัร ี

07 – 10 เมษายน 2563 12,888 4,500  

08 – 11 เมษายน 2563 12,888 4,500  

09 – 12 เมษายน 2563 14,888 4,500  

10 – 13 เมษายน 2563 14,888 4,500  

11 – 14 เมษายน 2563 17,888 5,000 สงกรานต ์

12 – 15 เมษายน 2563 17,888 5,000 สงกรานต ์

13 – 16 เมษายน 2563 17,888 5,000 สงกรานต ์

14 – 17 เมษายน 2563 17,888 5,000 สงกรานต ์

15 – 18 เมษายน 2563 17,888 5,000 สงกรานต ์

16 – 19 เมษายน 2563 17,888 5,000 สงกรานต ์

17 – 20 เมษายน 2563 13,888 4,500  

18 – 21 เมษายน 2563 13,888 4,500  

19 – 22 เมษายน 2563 10,888 4,500  

20 – 23 เมษายน 2563 12,888 4,500  

21 – 24 เมษายน 2563 12,888 4,500  

22 – 25 เมษายน 2563 12,888 4,500  

23 – 26 เมษายน 2563 13,888 4,500  

24 – 27 เมษายน 2563 13,888 4,500  

25 – 28 เมษายน 2563 13,888 4,500  

26 – 29 เมษายน 2563 12,888 4,500  

27 – 30 เมษายน 2563 12,888 4,500  

28 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2563 12,888 4,500  

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563 12,888 4,500  

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

02 – 05 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

03 – 06 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

04 – 07 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

07 – 10 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

08 – 11 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

09 – 12 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

14 – 17 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

15 – 18 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

16 – 19 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  



 
 

21 – 24 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

22 – 25 พฤษภาคม 2563 12,888 4,500  

23 – 26 พฤษภาคม 2563 12,888 4,500  

28 – 31 พฤษภาคม 2563 13,888 4,500  

29 พฤษภาคม – 01 มถุินายน 2563 13,888 4,500  

30 พฤษภาคม – 02 มถุินายน 2563 13,888 4,500  

31 พฤษภาคม – 03 มถุินายน 2563 13,888 4,500  

03 – 06 มถุินายน 2563 12,888 4,500  

04 – 07 มถุินายน 2563 13,888 4,500  

09 – 12 มถุินายน 2563 11,888 4,500  

10 – 13 มถุินายน 2563 12,888 4,500  

11 – 14 มถุินายน 2563 13,888 4,500  

16 – 19 มถุินายน 2563 12,888 4,500  

17 – 20 มถุินายน 2563 12,888 4,500  

18 – 21 มถุินายน 2563 13,888 4,500  

23 – 26 มถุินายน 2563 11,888 4,500  

24 – 27 มถุินายน 2563 12,888 4,500  

25 – 28 มถุินายน 2563 13,888 4,500  

30 มถุินายน – 03 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

01 – 04 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

02 – 05 กรกฎาคม 2563 13,888 4,500  

07 – 10 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

08 – 11 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

09 – 12 กรกฎาคม 2563 13,888 4,500  

13 – 16 กรกฎาคม 2563 11,888 4,500  

15 – 18 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

16 – 19 กรกฎาคม 2563 13,888 4,500  

20 – 23 กรกฎาคม 2563 11,888 4,500  

22 – 25 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

23 – 26 กรกฎาคม 2563 13,888 4,500  

27 – 30 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

28 – 31 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

30 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2563 13,888 4,500  

03 – 06 สงิหาคม 2563 12,888 4,500  

05 – 08 สงิหาคม 2563 12,888 4,500  

06 – 09 สงิหาคม 2563 13,888 4,500  

10 – 13 สงิหาคม 2563 12,888 4,500  

12 – 15 สงิหาคม 2563 12,888 4,500  

13 – 16 สงิหาคม 2563 13,888 4,500  

17 – 20 สงิหาคม 2563 11,888 4,500  

19 – 22 สงิหาคม 2563 12,888 4,500  

20 – 23 สงิหาคม 2563 13,888 4,500  

24 – 27 สงิหาคม 2563 11,888 4,500  

26 – 29 สงิหาคม 2563 12,888 4,500  

27 – 30 สงิหาคม 2563 13,888 4,500  

31 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2563 12,888 4,500  

01 – 04 กนัยายน 2563 12,888 4,500  



 
 

 
**หากลูกคา้ประสงคเ์ดนิทางแบบไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิหกั  2,000 บาท/ทา่น จากราคาทวัร*์* 

 

*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี 2,000 บาท/ทา่น - ไมค่ดิราคาทวัร*์ 
 

เงือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

 *โรงแรมทีใ่ชพ้กับนบานาฮลิลค์อื Mercure Danang French Village Hotel ไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน* 
1. หอ้งพกัส าหรบั 2 ทา่น เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  ไมค่ดิเงนิเพิม่ 
2. หอ้ง FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช ัน้/2 เตยีง)  พกัรวมกนั 3 หรอื 4 ทา่น ไมค่ดิเงนิเพิม่ 

3. FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง/เตยีงใหญ ่1 เตยีง) พกัรวมกนั 3 หรอื 4 ทา่น เพิม่ 600  
         บาท/ตอ่ทา่น 
4. กรณีไมป่ระสงคพ์กัหอ้ง FAMILY BUNK หรอื FAMILY SUPERIOR ราคาพกัเดีย่วเฉพาะบนบานา่ 

         ฮลิล ์เพิม่ 2,000 บาท ตอ่ทา่น 
 

หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจ ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณา
สอบถามมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

 
หมายเหตุ : ตามโปรแกรมพกับานาฮลิลค์นืวนัที ่2 ของการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัคนืพกั
บานาฮลิลต์ามวนัทีเ่หมาะสม เป็นเพยีงการสลบัโปรแกรม *ไมม่กีารตดัสถานทีท่อ่งเทีย่วออก* เนือ่งจากสทิธิ์

ในการจดัการเรือ่งหอ้งพกัท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่น ัน้!! 
 

03 – 06 กนัยายน 2563 13,888 4,500  

07 – 10 กนัยายน 2563 12,888 4,500  

09 – 12 กนัยายน 2563 12,888 4,500  

10 – 13 กนัยายน 2563 13,888 4,500  

14 – 17 กนัยายน 2563 12,888 4,500  

16 – 19 กนัยายน 2563 12,888 4,500  

17 – 20 กนัยายน 2563 13,888 4,500  

21 – 24 กนัยายน 2563 11,888 4,500  

22 – 25 กนัยายน 2563 12,888 4,500  

24 – 27 กนัยายน 2563 13,888 4,500  

28 กนัยายน – 01 ตลุาคม 2563 11,888 4,500  

29 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2563 12,888 4,500  

30 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2563 12,888 4,500  

01 – 04 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

02 – 05 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

03 – 06 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

04 – 07 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

05 – 08 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

06 – 09 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

07 – 10 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

08 – 11 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

09 – 12 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

10 – 13 ตุลาคม 2563 14,888 4,500  

11 – 14 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

12 – 15 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

13 – 16 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

14 – 17 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

15 – 18 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

16 – 19 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

17 – 20 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  

18 – 21 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

19 – 22 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

20 – 23 ตุลาคม 2563 12,888 4,500  

21 – 24 ตุลาคม 2563 13,888 4,500  



 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น      
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ล่องเรอื

แมน่ า้หอม – ทานอาหารเย็นพรอ้มแตง่ชุดจกัรพรรด ิ

 

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ ประตูทางเขา้หมายเลข 10 

เคาน์เตอร์ W สายการบนิเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมีเจา้หนา้ทีส่่งทัวร์และหัวหนา้ทัวร ์คอยตอ้นรับและ

แจกเอกสารการเดนิทาง จากนัน้น าท่านเช็คอนิและโหลดสัมภาระ  

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั โดยสายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ960  

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงดานัง เพื่อรับประทาน

อาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูอาหารเวยีดนาม (1) 

  ออกเดนิทางสู่ เมอืงเว ้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวียดนามและชาติ

ตะวันตกจะใชค้ าว่า Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทุกพระองค ์ ตัง้แต่องคท์ี ่1 ถงึ

องคท์ี่ 13 จะประทับอยู่ทีพ่ระราชวังแห่งน้ี เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมีชือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งกษัตรยิ์ 

และเป็นทีม่าของตน้แบบทางวัฒนธรรมเวยีดนาม เชน่ อาหารเวยีดนาม และ ชดุประจ าชาต ิอ่าวหญ๋าย 

หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเทยีนมู่ วัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย

เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหล่ันกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่าง ๆ ของ

พระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังส ารดิขนาดใหญ่มนี ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปป้ัน

เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งน้ีมีความส าคัญทางประวัตศิาสตร์และ

การเมืองเวียดนามดว้ยเชน่กัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดขั้บรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง 

ณ กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพื่อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนาครสิต ์

และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบูชาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแห่งน้ีท่านจะ

ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ชือ่ดังของเมืองเว ้รวบรวมสนิคา้

เวยีดนามมากมายเกอืบทุกชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และ

ของทีร่ะลกึต่างๆ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

น าท่าน ล่องเรอืมงักร หรือเรือส าราญมังกรเสมอืนเรือพระทีน่ั่งในอดีต ไปตามแม่น ้าเฮืยงยางหรอืแม่

น ้าหอม ใหท้่านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแม่น ้าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทีย่ังคง

เอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแม่น ้าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(2)  

ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม เพือ่ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ

หลังรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่แต่ละ

ต าแหน่งก็จะมสีสีันแตกต่างกันออกไป 

ทีพ่กั โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ – เมอืงดานงั – บานาฮลิล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - 

สวนสนุก The Fantasy Park – สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) – สวนดอกไม ้LE 

JARDIN D’AMOUR – Linh Chua linh Tu (พระองคใ์หญ)่   

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจีน โดยสถาปนิก

ชาวฝรั่งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือ

พระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักต่างๆ รวมถงึก าแพง

โดยรอบของพระราชวังทัง้หมดไดน้ าอิฐมาจากประเทศฝรั่ งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่า

พระราชวังตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระต าหนักชัน้ในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศเ์ท่านั้น 

หา้มบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธิ์ออกมา

ภายนอกได ้คนทั่วไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งน้ีว่าพระราชวังตอ้งหา้ม เหมือนกับทีค่นจนีเรยีกพระราชกู ้

กงว่าพระราชวังตอ้งหา้มเชน่เดียวกัน พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ย  

คูน ้าขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งน้ีใชเ้ป็นที่ประทับของ

กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทุกพระองค ์ตัง้แต่จักรพรรดยิาลอง องคท์ี ่1 จนถงึ องคท์ี ่13 คอืจักรพรรดิ

เบ่าได๋ กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย ซึง่ทรงสละอ านาจใหกั้บรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 

2488 (ซึง่ตรงกับสมัยรัชกาลที ่8 ของราชวงศจ์ักร)ี 

 น าท่านแวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่รา้นของฝากไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว ลว้นแลว้แต่ผลติมา

จากเยือ้ไมไ้ผ่ทัง้หมด อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงมากมาย 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงฮานอยไป

ทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับ

เมืองเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมืองดานัง

เป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีูเขาหนิอ่อนสลับซับซอ้น และยังเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญเพราะในแถบน้ี

มหีมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจงึท าใหเ้กดิเป็นเมอืงท่าทางการคา้ทีส่ าคัญอกีแห่งหนึง่ของเวยีดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนู Seafood (4) 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮลิล  ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 

กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย

สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา

นิคมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับ

ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมือง

ท่องเที่ยวตากอากาศแห่งน้ีอีกครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ที่มีความสงูถงึ 

5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยังยอดเขา    

จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์

ซ ึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมาน้ี มีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือ

หนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถ์

ของเทพ อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมววิทศิทัศน์ 

หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ี

ดอกไมห้ลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายได ้

ตามใจชอบ  อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศัย 

เดนิออกไปไม่ไกลจากโซนสวนดอกไมม้ากนัก ท่านจะพบกับ Linh Chua linh Tu (พระองคใ์หญ่)  

วัดในพุทธศาสนาตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องยอดเขาบานาฮลิล ์มพีระพุทธรูปสขีาวขนาดใหญ่สูง

ถงึ 27 เมตร ทีท่่านสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล เชือ่กันว่าทีน่ี่เป็นจุดเชือ่มต่อกันระหว่างทอ้งฟ้าและโลก 

เป็นจุดศูนยร์วมของ Ying และ Yang ตามความเชือ่ของชาวจนี และท่านสามารถชมทวิทัศน์ของทวิเขา

ที่สลับซับซอ้นสวยงามของเมืองดานังไดอ้ย่างเต็มอิ่ม ท่านจะรูส้กึคุม้ค่าที่ไดข้ึน้มาเยือนเมืองตาก

อากาศยอดฮติของเวยีดนามแห่งน้ี อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบุฟเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์(5)  

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หอ้งพักบนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซ ึง่การตกแต่งหอ้งพักแต่ละตกึจะแตกต่างกันออกไป สามารถทราบไดว่้าพักตึกไหน 

ณ วันที่เช็คอนิเท่านั้น ซ ึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถความคุมการจัดการหอ้งพักดังกล่าวได ้เน่ืองจากสทิธิใ์นการจัดการ

หอ้งพักทัง้หมดขึน้อยู่กับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เท่านัน้* 

 

วนัทีส่าม สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรอื Alpine coaster – เมอืงฮอยอนั - บา้นแกะสลกั

หนิอ่อน – หมู่บา้นก ัม๊ทาน – ล่องเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอนั - บา้นเลขที ่101 – วดัฟุ

กเกีย๋น - สะพานญีปุ่่น–ศาลกวนอู– สะพานมงักร–สะพานแหง่ความรกั-รูปป้ันปลามงักรพน่น า้ 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อสิระทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที่ 

สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี

หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่

ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิง

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  

หรอือสิระเล่น “รถราง หรอื Alpine coaster” เครือ่งเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะ

ขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยู่

กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรือจะน่ังท่านเดียวก็ได ้(การเล่นรถไฟ

เหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่าน

สามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว) 

เมือ่ถงึเวลานัดหมายน าทุกท่านลงกระเชา้จากบานาฮลิล ์เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั เป็นเมืองขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐ

สังคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่ง

หนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดก

โลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 

ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของต่างชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลักษณ์ และ

อาคารต่างๆ ภายในเมอืงไดร้ับการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

 



 
 

แวะชม บา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน้ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนามภายในท่าน

จะไดพ้บกับงานเกะสลักที่ลว้นปรษิฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านไดเ้ลือกชม

งานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย 

ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีตั่ง้อยู่ในเมอืงฮอย

อัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนัน้จะเป็นที่พักของเหล่าทหาร

หาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก  

หลังจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิ่น 

และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นที่น้ีก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมือง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะ

เพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี(ค่าทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แต่ท่านพงึพอใจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระเดนิชม เมอืงโบราณฮอยอนั ตามอัธยาศัย น าชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นทีเ่กา่แก่และอยู่

ในสภาพสมบูรณ์สวยงามทีสุ่ดในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่ง

สัดสว่นการใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจนีดังเดมิ ไดแ้ก ่หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว 

เป็นบา้นประจ าตะกลู Tan Ky ถูกสรา้งมานานกว่า 75 ปี และaตกทอดกันมาถงึ 5 รุ่น 

 เที่ยวชม สะพานญีปุ่่น (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงฮอยอัน 

ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมลัีกษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีว

และเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานน าท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพาน

มายังอีกฝ่ังหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบา้นเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่ นแทท้ี่ทาสีเหลืองทั ้งเมืองอย่างเป็น

เอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือก

ชมตามอัธยาศัย เดินเขา้มาไม่ไกลจากสะพานญี่ปุ่ นนักจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรือสมาคมชาวจีน       

ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนย์รวมของชาวจนีที่อพยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-

2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และ

เป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่าน

สามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณคอื การน าธูปทีข่ดกน้หอยมาจุดไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล 

น าท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น ้าสายหลักของเมอืงอย่าง “แม่น ้าฮาน” ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็น

จุดเชื่อมต่อส าคัญดา้นเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็น

สัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 

เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากต านานเกา่แกข่องเวยีดนามเมือ่กว่าหนึง่พันปีมาแลว้  



 
 

ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั สะพานที่ถูกตกแต่งดว้ย

เสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น ้าฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรไดอ้ย่าง

สวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนั้นจะมี รูปป้ันปลามงักรพ่นน า้ ที่ถือไดว่้าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของ

เมอืงดานังเคยีงคู่ไปกับสะพานมังกร อสิระท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

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

 ทีพ่กั  โรงแรม Merry Hotel, Golden Rose Hotel, Lavender Home Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื 

                       เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั - วดัลนิหอ์ึง๋ – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กรุงเทพมหานคร 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านสู่ วดัลนิหอ์ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวหิาร

แห่งน้ีเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบน้ี 

นอกจากน้ียังมีรูปปั้นปูนของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ มีความสูงถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว

กวา้งถงึ35 เมตร มีความเชือ่ที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอก

ชายฝ่ัง วัดแห่งน้ียังเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเดนิเที่ยวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและ

ชาวไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 

ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายให ้

ท่านไดเ้ลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื้อผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลึก หมวก รองเทา้ 

กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมือง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิีชวีติของชาวเวียดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนรถบสั หมีข่วาง หรอืขนมปังเวยีดนาม (10)  

13.15 น. เดนิทางกลับ โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ961  

14.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่อาจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมือง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ทัง้น้ีทาง

เราจะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และการบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของ

เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยว

ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซีา่อีกครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

*ตามนโยบายการสง่เสรมิการท่องเทีย่วของประเทศเวยีดนามจะตอ้งมกีารเขา้ชมรา้นขายสนิคา้ของ

รฐับาล คอืรา้นเยือ่ไมไ่ผ ่และบา้นแกะสลกัหนิออ่น ดงัทีแ่จง้ไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ เป็นเพยีงการเยีย่มชมรา้น

ไม่มกีารบงัคบัซือ้ หากท่านใดไม่ประสงคจ์ะลงรา้นดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่จากราคาขายจรงิ ทาง

บรษิทั ฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้* 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

 

 

 

หมายเหตุส าคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์

บนิล่าช้า หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอื

หลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชน์

ของตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบั

โปรแกรมทวัร ์

 



 
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื่อพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มค่ีาใชจ้่ายเพิม่  



 
 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่

สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระ
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
 


