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เวียดนามกลาง 4 วนั 3 คืน  
 เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮิลล ์1 คืน  

VZDAD16 ซุปตาร.์. บานาฮิลล ์Hot Summer 

 ก าหนดการเดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563 (บินเชา้-กลบับ่าย) 
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โดยสายการบิน  VIETJET AIR 

 ชมแลนดม์ารค์หลกัแห่งเมืองดานงั สะพานมงักร และถ่ายภาพกบั รูปป้ันปลามงักรพ่นน ้า 

 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอนั แลนดม์ารค์ช่ือดงัสะพานญีปุ่่ น พรอ้มนัง่เรือกระดง้  

 ชมเมืองเว ้เมืองเก่าประวติัศาสตร ์ที่ถูกปกครองดว้ยจกัรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี  พรอ้มทานอาหารเย็น สวมชุด

จกัรพรรดิประจ าราชวงศเ์หงียน 

 นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาบานาฮิลล ์ตื่นตากบัเมืองท่องเท่ียวสไตลย์ุโรปสุดยิง่ใหญ่  

 เพลิดเพลินเคร่ืองเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ และความสวยงามของ สวนดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศส ถ่ายภาพกบั

แลนดม์ารค์ใหม่ สะพานโกเดน้บริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ ์ 

 ชมโบสถค์ริสตส์ีชมพูที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองดานงั สกัการะวดัลินหอ๋ึ์ง ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน 

มีน ้าดืม่บริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ และเด็ก

อายุ 2 ปีข้ึนไป 
พกัเดีย่ว หมายเหตุ 

26 – 29 มีนาคม 2563 13,888 4,500  

27 – 30 มีนาคม 2563 13,888 4,500  

28 – 31 มีนาคม 2563 13,888 4,500  

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

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

31 มีนาคม – 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 วนัจกัรี 

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

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

07 – 10 เมษายน 2563 12,888 4,500  
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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  
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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 มิถุนายน 2563 13,888 4,500  

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

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

02 - 05 มิถุนายน 2563 12,888 4,500  

03 – 06 มิถุนายน 2563 12,888 4,500  

04 – 07 มิถุนายน 2563 13,888 4,500  
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05 – 08 มิถุนายน 2563 13,888 4,500  

09 – 12 มิถุนายน 2563 11,888 4,500  

10 – 13 มิถุนายน 2563 12,888 4,500  

11 – 14 มิถุนายน 2563 13,888 4,500  

12 - 15 มิถุนายน 2563 13,888 4,500  

16 – 19 มิถุนายน 2563 12,888 4,500  

17 – 20 มิถุนายน 2563 12,888 4,500  

18 – 21 มิถุนายน 2563 13,888 4,500  

21 - 24  มิถุนายน 2563 12,888 4,500  

23 – 26 มิถุนายน 2563 11,888 4,500  

24 – 27 มิถุนายน 2563 12,888 4,500  

25 – 28 มิถุนายน 2563 13,888 4,500  

29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2563 12,888 4,500  

30 มิถุนายน – 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  
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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 สิงหาคม 2563 13,888 4,500  

03 – 06 สิงหาคม 2563 12,888 4,500  

05 – 08 สิงหาคม 2563 12,888 4,500  

06 – 09 สิงหาคม 2563 13,888 4,500  

10 – 13 สิงหาคม 2563 12,888 4,500  

12 – 15 สิงหาคม 2563 12,888 4,500  

13 – 16 สิงหาคม 2563 13,888 4,500  

17 – 20 สิงหาคม 2563 11,888 4,500  

19 – 22 สิงหาคม 2563 12,888 4,500  

20 – 23 สิงหาคม 2563 13,888 4,500  

24 – 27 สิงหาคม 2563 11,888 4,500  

26 – 29 สิงหาคม 2563 12,888 4,500  

27 – 30 สิงหาคม 2563 13,888 4,500  

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

01 – 04 กนัยายน 2563 12,888 4,500  
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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 ตุลาคม 2563 11,888 4,500  

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

30 กนัยายน – 03 ตุลาคม 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  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ทวัรเ์วียดนาม เว ้ดานัง ฮอยอนั พกับานาฮิลล ์1 คืน ซุปตาร ์บานาฮิลล ์Hot Summer 4D3N_TN_VZDAD1612-VJ _AUG-OCT’20_SA        Page 8 

 

**หากลกูคา้ประสงคเ์ดินทางแบบไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน 

หัก  2,000 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์** 

*ตัว๋เคร่ืองบินส าหรับ เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี 2,000 บาท/ท่าน - ไม่คิดราคาทัวร์* 

เงือ่นไขส าหรบัพกับนบาน่าฮิลล ์3 ท่าน และพกัแบบครอบครวั 

 *โรงแรมที่ใชพ้กับนบานาฮิลลคื์อ  Mercure Danang French Village Hotel             ไม่มีหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน* 
 

1. หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่คิดเงินเพิม่ 

2. หอ้ง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น/2 เตียง)  พกัรวมกนั 3 หรือ 4 ท่าน ไม่คิดเงินเพิม่ 

3. FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชั้น 1 เตียง/เตียงใหญ่ 1 เตียง) พกัรวมกนั 3 หรือ 4 ท่าน เพิม่ 600 บาท/ต่อท่าน 

4. กรณีไม่ประสงคพ์กัหอ้ง FAMILY BUNK หรือ FAMILY SUPERIOR ราคาพกัเดีย่วเฉพาะบนบาน่าฮิลล ์เพิม่ 2,000 

บาท ต่อท่าน 

 

หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มีค่อนขา้งจ ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณาสอบถามมาทางบริษทั

ก่อนท าการจองทวัร ์

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  
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หมายเหตุ : ตามโปรแกรมพกับานาฮิลลค์ืนวันที ่2 ของการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสลับคืนพกับานาฮิลลต์ามวันที่

เหมาะสม เป็นเพยีงการสลบัโปรแกรม *ไม่มีการตัดสถานทีท่่องเทีย่วออก* เน่ืองจากสิทธ์ิในการจัดการเร่ืองหอ้งพกัทัง้หมดข้ึนอยู่

กับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เท่านัน้!! 

 

**ราคานี้ ไม่รวมค่าทปิไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลกูคา้ 1 ท่าน      ในส่วนของหัวหนา้ทัวร์ทีดู่แลคณะจาก

เมอืงไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – เมืองเว ้– วดัเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น ้ าหอม - ทาน

อาหารเย็นพรอ้มแต่งชดุจกัรพรรดิ 

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน

เวียดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทวัร์และหัวหน้าทวัร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนั้นน าท่าน

เชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

10.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ 

VZ960  

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศ

เวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง เมนูอาหารเวียดนาม (1) 

  ออกเดินทางสู่ เมืองเว ้เป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้ค าว่า 

Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะประทบัอยู่ที่พระราชวัง

แห่งนี้  เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เว้จึงมีช่ือว่าเป็นเมืองแห่งกษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมเวียดนาม เช่น 

อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ าชาติของสตรีเวียดนาม  

น าท่านเดินทางสู่ วดัเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองเว้ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 

เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมี

ศิลาจารึก ระฆังส าริดขนาดใหญ่มีน ้าหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปป้ันเทพเจ้า 6 องค์ คอยปัดเป่าคว ามชั่วร้าย

ออกไปจากวัด วัดแห่งนี้ มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้า

อาวาสของวัดได้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพ่ือประท้วงการบังคับให้

ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไป

วัดแห่งนี้ท่านจะได้เหน็รถออสตินสฟ้ีาคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมาย

เกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้

เดินชมและเลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย 

น าท่าน ล่องเรือมงักร หรือเรือส าราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตามแม่น า้เฮืยงยางหรือแม่น า้หอม ให้ท่านไป

ชมวิวทวิทศัน์ของสองฝั่งแม่น า้ที่เตม็ไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจน

วิถชีีวิตของชาวพ้ืนเมืองสองฝั่งแม่น า้ที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลกั 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรดิ (2)  
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 ในการรับประทานอาหารเยน็ ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจ าราชวงศเ์วียดนาม เพ่ือถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหลังรับประทาน

อาหาร โดยชุดจะเป็นชุดประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซึ่งแต่ละต าแหน่งกจ็ะมีสีสนัแตกต่างกัน

ออกไป 

ที่พกั โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง เมืองเว ้– พระราชวงัไดโนย้ - รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ – เมืองดานงั – บานาฮิลล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy 

Park – สะพานโกเดน้บริดจ์ (Golden Bridge) - สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - Linh Chua linh Tu 

(พระองคใ์หญ่)   

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็น

ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจ าลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ย่ิงใหญ่ของกรุงปักกิ่ง

ประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนักต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้น าอิฐมาจากประเทศ

ฝร่ังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่าภายในพระต าหนักช้ันในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐาน

ส าหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้ามบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเดด็ขาด หรือหากเข้าไปแล้วกจ็ะไม่มีสิทธิ์ออกมา

ภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ ว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวัง

ต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย  คูน า้ขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้าย

กับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่
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จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 คือจักรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สดุท้าย ซึ่งทรงสละอ านาจให้กบัรัฐบาลของ

ประธานาธบิดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกบัสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี) 

 

 น าท่านแวะชม รา้นเยื่อไมไ้ผ่ ร้านของฝากไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว ล้วนแล้วแต่ผลิตมาจากเยื้ อไม้ไผ่

ทั้งหมด อสิระให้ท่านเลือกซื้อสนิค้าที่ระลึกและสนิค้าพ้ืนเมืองมากมาย 

 

ออกเดินทางสู่ เมืองดานงั ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทศิใต้ 764 

กโิลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร ทศิเหนือติดกบัเมืองเว้ ทศิตะวันตกและทศิใต้ติด

กับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อน

สลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่ส าคัญเพราะในแถบนี้ มีหมู่บ้านชาวประมงจ านวนมากจึงท าให้เกิดเป็นเมืองท่าทาง

การค้าที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งของเวียดนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง เมนู Seafood (4) 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล ์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาใน

การเดินทาง 40-50 นาท ีบานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 1 โดยได้เกดิแนวคิด

การสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสได้พ่ายแพ้

และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ท าให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้

กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้ อีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัได้มีการสร้าง กระเชา้ลอยฟ้า ที่มีความ

สงูถงึ 5,801 จากระดับน า้ทะเล เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส าหรับขึ้นไปยังยอดเขา    

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเดน้บริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ์ ซึ่งเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่พ่ึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้  มีความสูงจากระดับน า้ทะเล 1,400เมตร ความยาว 150

เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะท าให้รู้สึกราวกับว่า

ก าลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสทีองที่ทอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทศิทศัน์ 
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หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม้หลากหลาย

พันธุถู์กจัดเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อสิระเดินเที่ยวบานาฮิลล์

ตามอธัยาศัย 

เดินออกไปไม่ไกลจากโซนสวนดอกไม้มากนัก ท่านจะพบกับ Linh Chua linh Tu (พระองคใ์หญ่)  วัดในพุทธศาสนา

ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเขาบานาฮิลล์ มีพระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่สงูถงึ 27 เมตร ที่ท่านสามารถมองเหน็

ได้แต่ไกล เช่ือกนัว่าที่นี่เป็นจุดเช่ือมต่อกนัระหว่างท้องฟ้าและโลก เป็นจุดศูนย์รวมของ Ying และ Yang ตามความเชื่อ

ของชาวจีน และท่านสามารถชมทวิทศัน์ของทวิเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามของเมืองดานังได้อย่างเตม็อิ่ม ท่านจะรู้สึกคุ้ม

ค่าที่ได้ขึ้นมาเยือนเมืองตากอากาศยอดฮิตของเวียดนามแห่งนี้  อสิระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอธัยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง อาหารบุฟเฟ่ต ์บนบานาฮิลล ์(5)  

ที่พกั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

*หอ้งพกับนบานาฮิลลมี์หลายตึก ซึง่การตกแต่งหอ้งพกัแต่ละตึกจะแตกต่างกนัออกไป สามารถทราบไดว้า่พกัตึกไหน 

ณ วนัทีเ่ชค็อินเท่านัน้ ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถความคุมการจดัการหอ้งพักดงักล่าวได ้ เนือ่งจากสิทธ์ิในการจดัการ

หอ้งพกัทัง้หมดขึ้นอยู่กบัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เท่านัน้* 
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วนัที่สาม สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอนั - บา้นแกะสลกัหินอ่อน – หมู่บา้นกั๊ม

ทาน – ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอนั - บา้นเลขที่ 101 – วดัฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่ น–ศาลกวนอู– 

สะพานมงักร–สะพานแห่งความรกั-รูปป้ันปลามงักรพ่นน ้า 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

อิสระทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เตม็ไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The 

Fantasy Park (ราคาทวัร์รวมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเล่น ยกเวน้พิพิธภณัฑห์ุ่นขี้ ผ้ึง และเครือ่งเล่นทีใ่ช ้

ระบบหยอดเรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 

4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทกึขวัญไปกับเคร่ืองเล่น รถราง บ้านผีสงิ และอกีมากมาย 

นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปป้ิงให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอกีด้วย  

หรืออิสระเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster” เคร่ืองเล่นขึ้ นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่

อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง 

โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวกไ็ด้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรือมือถือขึ้นมา

ถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซ้ือภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลึกไดใ้นราคาประมาณ 

60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเทีย่ว) เมื่อถึงเวลานัดหมายน าทุกท่านลงกระเชา้จากบานาฮิลล์ เพื่อรับประทาน

อาหารกลางวนั.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง (7) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง 

ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโก

ได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่าง

มีเอกลักษณ ์และอาคารต่างๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  

แวะชม บา้นแกะสลกัหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงาน

เกะสลักที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอสิระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอธัยาศัย 

 ออกเดินทางสู่ หมู่บา้นกั๊มทาน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเลก็ๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะ

เป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น า้ล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของ

คนที่นี่จะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลัก  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ทวัรเ์วียดนาม เว ้ดานัง ฮอยอนั พกับานาฮิลล ์1 คืน ซุปตาร ์บานาฮิลล ์Hot Summer 4D3N_TN_VZDAD1612-VJ _AUG-OCT’20_SA        Page 14 

หลังจากนั้นน าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระดง้ ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่

ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้กจ็ะมีการขับร้องพลงพ้ืนเมือง และน าไม้พายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจังหวะดนตรี 

(ค่าทิปส าหรบัคนพายเรือกระดง้ 40-50 บาท หรือแลว้แต่ท่านพึงพอใจ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อสิระเดินชม เมืองโบราณฮอยอนั ตามอธัยาศัย น าชม บา้นเลขที่ 101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์

สวยงามที่สดุในเมืองฮอยอนั บ้าน 2 ช้ันที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสดัส่วนการใช้งานไว้อย่างลงตัวตาม

แบบฉบับชาวจีนดังเดิม ได้แก่ ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นบ้านประจ าตะกูล Tan Ky ถูกสร้างมานานกว่า 

75 ปี และaตกทอดกนัมาถงึ 5 รุ่น 

 

 เที่ยวชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) อกีหนึ่งสญัลักษณ์ส าคัญของเมืองฮอยอนั ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 

400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่น หลังคามุงกระเบ้ืองสเีขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไป

กลางสะพานน าท่านสกัการะ ศาลกวนอู และเมื่อข้ามสะพานมายังอกีฝั่งหนึ่ง ท่านจะพบเหน็บ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญ่ีปุ่น

แท้ที่ทาสเีหลืองทั้งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้

เลือกซื้ อเลือกชมตามอัธยาศัย เดินเข้ามาไม่ไกลจากสะพานญ่ีปุ่นนักจะพบกับ วดัฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีน ที่ใหญ่

และเก่าแก่ที่สดุของเมืองฮอยอนั เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเหน็ได้จากบ้าน

เก่าแก่ประจ าตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมือง

โบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือ การน า

ธูปที่ขดก้นหอยมาจุดไหว้ขอพร เพ่ือเป็นสริิมงคล 
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น าท่านชม สะพานมงักร สะพานข้ามแม่น า้สายหลักของเมืองอย่าง “แม่น า้ฮาน” ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อส าคัญ

ด้านเศรฐกจิ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของเมืองดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ 

สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 

ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต านานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี

มาแล้ว ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดินไปยัง สะพานแห่งความรกั สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ

ทอดยาวลงสู่แม่น า้ฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเหน็วิวของสะพานมังกรได้อย่างสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั้นจะ

มี รูปป้ันปลามงักรพ่นน ้ า ที่ถือได้ว่าเป็นอกีสญัลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกบัสะพานมังกร อสิระท่านถ่ายภาพ

เป็นที่ระลึกตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง เมนูอาหารไทย+กุง้มงักร (8) 

 ที่พกั  โรงแรม Merry Hotel, Golden Rose Hotel, Lavender Home Hotel ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ เมืองดานงั - วดัลินหอ๋ึ์ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – กรุงเทพมหานคร 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 หลังจากรับประทานอาหารเช้า น าท่านสู่ วดัลินหอ๋ึ์ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้ เป็นสถานที่

บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพ้ืนเมืองแถบนี้  นอกจากนี้ ยังมีรูปป้ันปูนของเจ้าแม่

กวนอมิองค์ใหญ่ มีความสงูถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเช่ือที่ว่าคอยปกปักรักษาและ

คุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามา

สกัการะเป็นจ านวนมาก 

 

 น าท่านเดินเที่ยวช้อปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สนิค้าที่โด

เด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุด

ประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง 

เสื้อผ้า กาแฟ สนิค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสนิค้าพ้ืนเมือง ท่านจะได้สมัผัสกบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม

ในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อสิระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศัย 
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 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนับนรถบสั หมีข่วาง หรือขนมปังเวียดนาม (10)  

13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ 

VZ961  

14.55 น.     เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ อนั

เนือ่งมาจากเหตุการณต่์าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุการณท์างธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและ

ทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย ทั้งนี้ ทางเราจะค านึงถึงความปลอดภยัและ

ผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง 

มิอาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้น 

ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

หมายเหตสุ าคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าให้

ไฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ

กอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นี้

เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิ

ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
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✓ ค่าเบ้ียประกนัอบัุติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีี่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนักเกนิกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าทปิมคัคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

*ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศเวียดนามจะตอ้งมีการเขา้ชมรา้นขายสินคา้ของรฐับาล คือรา้นเยือ่ไม่ไผ่ 

และบา้นแกะสลกัหินอ่อน ดงัที่แจง้ไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เป็นเพียงการเยีย่มชมรา้นไม่มีการบงัคบัซ้ือ หากท่านใดไม่ประสงคจ์ะลงรา้น

ดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่จากราคาขายจริง ทางบริษทั ฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขดงักล่าวแลว้* 

เดินทางข้ึนต า่ 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะ

เดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการ

เดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 7,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณลีูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 จอยแลนดไ์ม่เอาตัว๋หกั 2,000 บาท/ท่าน 

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ัง่ใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติัโดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงินไม่วา่จะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด

น้ีแลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายชื่อส ารองทีนั่ง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดินทาง

ท่องเทีย่วทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทาง 
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บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ใช้

ในการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้สิ้ น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจ

โปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณ ีและกรณีที่

กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ

หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่านลูกคา้และ

บริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกนั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ

ของผู้จัดก ากบัเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 

อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธใน

กรณอีื่น ๆ  
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12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้อง

ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการ

ท่องเที่ยวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ

ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อย

แล้ว 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทวัร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด.................คน   (ผู้ใหญ่................ท่าน / เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด.............ห้อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง เรียงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอยีดอื่นๆ .................................................................................................................................. 

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

 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูจ้อง 

 

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

 

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


