
              

 

    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง 
เว ้ดานงั ฮอยอนั บาน่าฮิลส ์� วนั � คืน (พกัเว ้! คืน) 

พระราชวงัเว ้ล่องเรือมงักรชมแมนํ่�าหอมพรอ้ม นั�งกระเชา้ขึ� นบานาฮิลล ์รวมค่าบตัรเขา้ชมแฟนตาซีปารค์ และเครื�องเล่น 
**ชมจุด CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานที�ยอดนิยมมากที�สุดในตอนนี�  

ทดลองล่องนั�งเรือกระดง้ ; ในลิสที�ไมควรพลาดเมื�อไปเยอืนฮอยอนั 



              

 

    

เมืองโบราณฮอยอนั สกัการเจา้แมก่วนอิม ณ วดัหลินหอึ์?ง ชอ้ปปิ� งสินคา้ พื� นเมือง ณ ตลาดดองบา 

 
 

 
 
 

06.&0 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ประตู .-!& ฝั 1งอาคารระหว่าง

ประเทศ เคาเตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเซีย (FD906)...โดยมีเจา้หนา้ที1คอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางสาํหรบัทุกทา่นและนาํทา่นโหลดสมัภาระ  

08.05 น. ออกเดินทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที1ยวบินที1 FD906 

10.&0 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้นํา
ท่านรบัสมัภาระ (เวลาประเทศเวียดนามกบัประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกนั) เดินทางสู่ เมืองลงัโก นํา
ท่านชมวิวทิวทศัน์ เมืองลงัโก (Langco) ประเทศเวียดนาม ลงัโก หมายถึง“หมู่บา้นนก” เป็นเมืองผ่านและ
เมืองพักในเสน้ทาง ดานัง-เว ้(เมืองมรดกโลก) ตั�งอยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ PQ กม. ห่างจากเว ้
ประมาณ SQ กม. ลงัโคเป็นเมืองริมทะเลที�ขึ� นชื�อในเรื�องอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ ทะเลสาบลงัโกมีอาณา
บริเวณกวา้งใหญ่สวยงาม ผูค้นที�อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี� ยงหอย จบัปลา ทํา
การประมงพื� นบา้น 

เที1ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood (!) 
หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่เมืองเว ้นําท่านสักการะ วัดเทียนมู่ วดัแห่งนี� เป็นของนิกาย
มหายานในประเทศจีน ตั�งอยูริ่มแม่นํ�าหอม สิ�งที�ควรจะมาสกัการะที�นี� ก็คือเจดียเ์ทียนมู่ โดยเจดียแ์ห่งนี� จะมี
ลกัษณะเป็นเจดีย ์8  เหลี�ยม สูง 7 ชั�น เจดียแ์ห่งนี� ถูกสรา้งขึ� นเพื�อความเป็นสิริมงคล และความเป็นสุขของ
ประชาชนในเมืองนี�  นําท่านเขา้ชม พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชื�อแบบจีน โดยสถาปนิก
ชาวฝรั �งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึ�งจาํลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงั
ตอ้งหา้มที�ยิ�งใหญ่ของกรุงปักกิ�งประเทศจีน พระราชวงัไดโนย้ มีลกัษณะเป็นรูปสี�เหลี�ยมจตุัรสั ลอ้มรอบดว้ย
คูนํ� าขนาดใหญ่ทั�งสี�ดา้น (คลา้ยกับพระราชวงัสวนจิตรลดา) มีกําแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง Z ชั�น กําแพง
ชั�นนอกมีความยาวตลอดแนว ;; กิโลเมตร หรือยาวดา้นละ [.\ กิโลเมตร สูง S เมตร หนา [ เมตร มี 
;; ประตู มี [P ป้อมปราการ มีเนื� อที�ประมาณ \ ตารางกิโลเมตร และพระราชวงัแห่งนี� ใชเ้ป็นที�ประทับ
ของกษัตริยใ์นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั�งแต่จกัรพรรดิยาลอง องค์ที� ; จนถึงจกัรกรพรรดิเบ่าได๋ 
กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ย องคที์� ;Z ซึ�งทรงสละอาํนาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เมื�อปี พ.ศ. 
[P^^ (ซึ�งตรงกบัสมยัรชักาลที� ^ ของราชวงศจ์กัรี) หลงัจากนั�นนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้เมืองเวเ้ป็น
เมืองเก่าของเวียดนามในสมยัที�ปกครองดว้ยกษัตริย ์(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใชค้าํวา่ Emperor หรือ
จกัรพรรดิ) และกษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์ตั�งแต่องคที์� ; ถึงองคที์� ;Z จะประทบัอยูที่�พระราชวงั
แห่งนี�  เป็นเวลานานถึง ;\Q ปี เวจ้ึงมีชื�อว่าเป็นเมืองของกษัตริย ์และเป็นที�มาของตน้แบบทางวฒันธรรม

วนัแรก   เชียงใหม่ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เว ้- เจดียเ์ทียนมู่ – พระราชวงัไดโนย้ - ตลาด
ดองบา – ลอ่งเรอืแม่นํNาหอม 



              

 

    

ของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจาํชาติของสตรีเวียดนาม ช่วงเย็นพา
ท่านเดินชอ้ปปิ� ง ตลาดดองบา เป็นตลาดที�ตั�งอยู่ริมแม่นํ�าหอม สินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้จาํพวกเสื� อผา้ 
กระเป๋า ผา้ปัก สรอ้ย กาํไล ผกัและผลไมส้ด โดยรอบนอกจะเป็นสินคา้ของที�ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ 1า ณ ภตัตาคาร (O) 

จากนัNนนาํทา่นลอ่งเรอืแม่นํNาหอม พรอ้มชมการแสดงดนตร ี
พกัที1   โรงแรม Muong Thanh Holiday Hue Hotel หรือเทียบเทา่ ระดบั �ดาว  

 

 

 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (�)  

หลังรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ดานังเป็นเมืองท่าสําคัญของประเทศเวียดนาม 
จดัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี�ของเวยีดนาม ซึ�งเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี� ดานังก็ยงัมีสถานที�ท่องเที�ยว
ยอดนิยมมากมายซึ�งสามารถดึงดูดนักท่องเที�ยวต่างชาติใหม้าเยือน ระหว่างทางนําท่านแวะพกัผ่อนรา้น
กาแฟขึ� นชื�อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที1ผลิตมาจากเยืN อไมไ้ผ่ ซึ�งเป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศ
ฝรั �งเศสที�มีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื�อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมา
เป็นสินคา้ต่างๆที�มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ 

เที1ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood (�) 
  หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ที�นี� นับเป็นหนึ�งในงานหตักกรม

ศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัที�ลว้นประดิษฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลาย
แขนง และอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั จากนั�น นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอนั 

วนัที1สอง   เมืองเว ้– วดัเทียนมู่ – ดานงั – หมู่บา้นหินออ่น – ฮอยอนั – หมู่บา้นกั [มทาน – นั 1งเรอืกระดง้
ฮอยอนั – เมืองโบราณฮอยอนั -  วดัฟุ๊กเก̂ียน - บา้นโบราณ - สะพานญี1ปุ่น - ดานงั 

 



              

 

    

เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั�งทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ในปี 
ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกไดขึ้� นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็น
ตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสต์ศตวรรษที� 15-19 ที�มีการผสมผสานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทั�งของทอ้งถิ�นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บั
การอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ด้เป็นอย่างดี นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัiมทาน นําท่านสัมผัสกับ
ประสบการณใ์หม่ในหมูบ่า้นเล็กๆ  ที�ตั�งอยูใ่นเมืองฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่นํ�าลอ้มรอบ 
ในช่วงสมยัสงครามนั�นจะเป็นที�พกัของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนที�นี�จะประกอบอาชีพ
การทประมงเป็นหลกั ในระหวา่งที�ใหท่้านทาํทาํกิจกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ นั�นท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนั
สวยงามของชาวบา้น และระหวา่งที�ล่องเรือกระดง้อยูนั่�นชาวบา้นที�นี� ก็จะมีการขบัรอ้งเพลงพื� นเมือง และนํา
ไมพ้ายเรือมาเคาะเพื�อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าเมืองฮอยอนั ชมวดัฟุ๊
กเก̂ียน เป็นวดัของชาวสมาคมชาวจีนถิ�นใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของเมืองฮอยอนั สถานที�วดัฟุ๊กเกี?ยนแห่งนี� ใช ้
เป็นสถานที�พบปะของผูค้นหลายๆรุ่น วดัแห่งนี� มีจุดเด่นคืองานไมแ้กะสลกั ส่วนใหญ่สลกัลวดลายออกไป
ทางวฒันธรรมของประเทศจีน ทุกท่านที�มาวดัฟุ๊กเกี?ยนแห่งนี� ส่วนใหญ่มาทาํบุญในเรื�องของการต่ออายุโดย
พิธีสมยัโบราณโดยการนําธูปที�ขดเป็นกน้หอยมาจุดทิ� งไวเ้พื�อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนั�นนําท่านชม 
บา้นโบราณ Old House of Tan  Sky ซึ�งบา้นหลงันี� เคยเป็นบา้นหลงัเดิมของชาวเวยีดนามที�มีฐานะดีในสมยั
นั�น บา้นโบราณแห่งนี� มีความเก่าแก่และมีอายุมากกวา่ [QQ ปี ปัจจุบนัไดบ้าํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี และยงั
เป็นที�อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที� k ของตระกูลอีกด้วย ในส่วนของการออกแบบนั�นตัวอาคารเป็นการ
ผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญี�ปุ่น และยงัคงความ
ดั�งเดิมของเวียดนามไว ้ดา้นหน้าและดา้นหลังของบา้นหลังนี� จะติดกับถนนดา้นหลังจะอยู่ใกลก้ับแม่นํ� า
ทูโบนท่านสามารถถ่ายรูปเพื�อเก็บภาพบรรยายกาศของที�นี� ได ้นําท่านชม สะพานญี1ปุ่น  สะพานแห่งนี� ได้
ถูกสรา้งขั�นจากชุมชนชาวญี�ปุ่น เมื�อ PQQ กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัดิlสิทธิl เชื�อกนัวา่สรา้งขึ� น
เพื�อสวดใหก้บัวญิญาณของมงักร ชาวญี�ปุ่นมีความเชื�อที�วา่มงักรนั�นอยูใ่ตพิ้ภพ ส่วนตวัมงักรนั�นอยูที่�ประเทศ
อินเดียและหางนั�นอยู่ที�ประเทศญี�ปุ่น ส่วน ลาํตวันั�นอยู่ที�เวียดนาม เมื�อใดที�มงักรเกิดการพลิกตวัจะทําให้
ปรากฎการณ์นํ�าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี�ปุ่นจึงช่วยกนัสรา้งสะพานนี� ขึ� นมาโดยตอกเสาเข็มลงกลางลาํตวั
เพื�อกาํจดัมงักรไมใ่หเ้กิดภยัพิบติัขึ� นอีก จากนั�นนําท่านชม ศาลกวนอ ูซึ�งอยูบ่นสะพานญี�ปุ่น ละแวกนั�นจะมี
ชาวบา้นนําสินคา้ต่างๆออกมาเรียงรายไวที้�หน้าบา้น เพื�อใหนั้กท่องเที�ยวไดเ้ลือกซื� อสินคา้ที�ระลึก เพื�อเป็น
ของฝาก ส่วนใหญ่สินคา้ที�นักท่องเที�ยวนิยมซื� อกลบัไปจะเป็นของจาํพวก กระเป๋า และ โคมไฟพื� นเมือง เป็น
ตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานงั  

 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

เยน็ รบัประทานอาหารคํ 1า ณ ภตัตาคาร (c) 

พกัที1  โรงแรม ADINA HOTEL / BIEN VANG HOTEL ระดบั �ดาว หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (c)  

หลงัรบัประทานอาหารนําท่านแวะสกัการะ วดัลินหอ̂ึ์ง เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่ง

นี� เป็นสถานที�บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเชื�อของชาวบา้นแถบนี�  นอกจากนี� ยงัมีรูป

ปั�นปูนของเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ ซึ�งมีความสูงถึง Sk เมตร ซึ�งตั�งอยู่บนฐานดอกบวักวา้งถึงZ\ เมตร มี

ความเชื�อที�ว่าคอยปกปักรกัษาและคุม้ครองชาวประมงยามที�ออกไปหาปลานอกชายฝั�ง วดัแห่งนี� ยงัเป็น

สถานที�ศกัดิlสิทธิlที�ชาวบา้นไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจาํนวนมาก จากนั�นนําท่านถ่ายรูปอีก

หนึ�งแลนด์มารค์ ที� Ca Chep Hoa Rong หรือ คารฟ์ดรากอ้น เจา้สตัวต์ัวเป็น  ปลาหวัเป็นมงักรนี�  น่าจะมี

ตวัตนอยู่ในนิยายปรมัปราของเวียดนามมานานแลว้ เพราะเมื�อคน้หาชื�อ Ca Chep Hoa Rong ซึ�งขอเรียก

สั�นๆวา่ คารฟ์ดรากอ้น ก็จะมีภาพเขียนอยู่มากมาย และที�ริมทางเดินเลียบแม่นํ�าหาน ตรงตีนสะพานมงักร

ทองนี�  ฉันก็ไดพ้บกับสัตวใ์นตํานานตัวเป็นๆ มีสายนํ� าแห่งชีวิตพุ่งออกมาจากปาก ของคาร์ฟดรากอ้น 

อนุเสาวรีย์ต้อนรับแขกบา้นแขกเมืองของดานัง ซึ�งมีฉากหลังของ สะพานมังกร เป็นอีกหนึ� งสถานที�

ท่องเที�ยวที�นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพานมงักรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความสาํเร็จของ

ประเทศเวียดนาม ซึ�งมีความยาวของสะพานถึง SSS เมตร ความกวา้งเกือบเท่ากบัถนนถึง S เลนส ์และ

เชื�อมต่อกนัสองฝากของแมนํ่�าฮนั สะพานมงักรนี� ออกแบบและสรา้ง ออกมาเพื�อเป็นสญัลกัษณข์องการฟื� นฟู

ประเทศและฟื� นฟูในด้านของเศรษฐกิจ และได้มีการเปิดใชส้ะพานแห่งนี� ในปี[Q;Z ที� ผ่านมา ด้วย

สถาปัตยกรรมที�ยงัคงเอกลกัษณค์วามเป็นประเทศเวียดนามและบวกกบัเทคโนโลยีที�ร่วมสมยั ตวัสะพานจึง

ออกมาในรูปแบบที�สวยงามโดยในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสันกว่า 1,000 หลอด 

อยา่งสวยงามตระการตา ทาํใหส้ะพานแห่งนี� โดดเด่น  
ในช่วงวนัเสาร-์อาทิตยส์ะพานแห่งนีN มีการโชวม์งักรพน่ไฟ พน่นํNาอยา่งอลงัการ ในเวลา 21.00 น. 

 

 

 

 

 

วนัที1สาม    เมืองดานงั  - วดัลินหอ̂ึ์ง - กระเชา้บานาฮิลล ์–สะพานมือทอง -  บานาฮิลล ์Fantasy Park (รวม
เครื1องเลน่) – สะพานมงักร 

 



              

 

    

เที1ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (p) 
 จากนั�นนําท่านสู่ สถานีกระเชา้บานาฮิลล ์ตั�งห่างจากเมืองดานังประมาณออกไปประมาณ PQ กิโลเมตร 

ใชเ้วลาในการเดินทาง PQ-\Q นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเที�ยวตากอากาศมาตั�งแต่สมยัสงครามโลกครั�ง
ที� ; โดยได้เกิดแนวคิดการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั �งเศส สมัยอาณานิคมตั�งแต่ปี ;q;q 
หลังจากจบสงครามฝรั �งเศสไดพ้่ายแพ ้และไดเ้ดินทางกลับประเทศไป ทําใหบ้านาฮิลลถู์กทิ� งรา้ง และได้
กลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที�ยวตากอากาศอีกครั�งในปี [QQq พรอ้มกบัไดมี้การสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าที�มี
ความสูงถึง \,^Q; จากระดบันํ�าทะเล ใหทุ้กท่านไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ที�เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตาํนาน
และจินตนาการของการผจญภัยที� สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื1องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ 
พิพิธภณัฑส์ามมิติและบา้นผีสิงที1ไม่รวมใหใ้นรายการ) เครื�องเล่นที�เป็นสวนสนุกของบานาฮิลลใ์หท่้าน
ไดเ้ล่นเครื�องเล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์PD โลกของ
ไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที�ชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเครื�องเล่น นอกจากนี� ยงัมีรา้นชอ้ปปิ� งใหท่้าน
ไดเ้ลือกซื� อของที�ระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และยงัมีเครื�องเล่นอื�นๆอีกใหท่้านไดล้องพิสูจน์อีกมากมาย
จากนั�นอิสระใหท่้านไดเ้ดินชมสะพาน Golden Bridge ซึ�งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�พึ�งเปิดใหนั้กท่องเที�ยวได้
เที�ยวชมไดไ้มน่านมานี�  อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมววิทิศทศัน์  

ไดเ้วลานดัหมายพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย นาํทา่นนั 1งกระเชา้ลงสูล่านจอดรถ เดินทางสูต่วัเมืองดานงั 
 

 

 

 

 

 

 

คํ 1า  รบัประทานอาหารคํ 1า ณ ภตัตาคาร (s) 

พกัที1  โรงแรม ADINA HOTEL / BIEN VANG HOTEL ระดบั �ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

 
 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (.) 

 จากนั�นนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตดิานงั  

!&.�& น. เดินทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสายการบิน THAIAIRASIA เที1ยวบินที1 FD907 

12.Oc น.     เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

วนัที1สี1   ดานงั – เชียงใหม่ 

 



              

 

    

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัNงนีN เพื1อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิx :  รายการทวัรส์ามารถเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื1องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที1ยว ตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ !& ชั 1วโมง มิอาจเพิ1มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทัNงนีN ขึN นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัNนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิxในการปรบัเปลี1ยนเวลา

ทอ่งเที1ยวตามสถานที1ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

� ค่าตั ?วเครื�องบินไป-กลบัตามรายการที�ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนั 

� ค่านํ�าหนักกระเป๋า  สมัภาระท่านละ ;\ kg ( ตามเงื�อนไขตารางอตัราค่าบริการทวัร ์) 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

� โรงแรมที�พกัตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ    

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   



              

 

    

� ค่าเบี� ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที�ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนีN ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวีซ่าอีกครั�ง (เนื�องจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื�นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูที้�ประสงคพ์าํนักระยะสั�นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 

ZQ วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั ?วเครื�องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ท่านละ ^QQ บาท ตลอดการเดินทาง 

× ทรปิ สว่นค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

เดินทางขึN นตํ 1า !c ท่าน หากตํ �ากว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการ

เพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิl

ในการงดออกเดินทางและเลื�อนการเดินทางไปในวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

เงื1อนไขการจอง และ การชาํระเงิน  : 

� มัดจาํท่านละ 7,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง Z วนั  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน [Q วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิlในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  

� ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย ZQ วนั 

• หากไม่ชาํระมดัจาํตามที� กาํหนด ขออนุญาตตดัที� นั�งใหลู้กคา้ท่านอื� นที� รออยู ่

• หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื� อนไข 

• เมื� อท่านชาํระเงินไม่วา่จะทั(งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื� อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที� ได ้

ระบไุวท้ั(งหมดนี( แลว้ 

• หากชําระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์



              

 

    

• ส่งรายชื�อสํารองที�นั�ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื์�อพรอ้มยืนยันว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเที�ยวทรปิใด, วันที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ;ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั?วเครื�องบินทั@งสิ@น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ S เดือนขึ� นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างตํ �า [ 

หนา้หากไมม่ั �นใจโปรดสอบถาม 

เงื1อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั ?วเครื�องบินโปรโมชั �น เมื�อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlที�จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ� น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิl  ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัNงหมดก่อนทาํการจอง เพื1อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิxที1จะเลื1อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึN นในกรณีที1มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง O& ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิlการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรบัขึ� นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั�งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั�งหมด  

7. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั�งหนึ� ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบุหรี� / ปลอด

บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้�พกั ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรบัประกนัได ้  



              

 

    

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย s วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั�นบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ� นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ Z ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ Z เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก [ หอ้ง คือ ; หอ้งพกัคู่ และ ; หอ้งพกัเดี�ยว โดยไมมี่ค่าใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํให้

เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานที�น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหาร

เวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท่้องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ�าดื�มท่านวนัละ ;ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ ;Q ชั �วโมง ในวนันั�นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนั�นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิlในการปรบัเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


