
 
 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  
ดานงั เว ้ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์1 คนื 

ซุปตาร.์..บานาฮลิล ์Summer Hill !!  
 กําหนดการเดนิทาง เมษายน - ตลุาคม 2565 

โดยสายการบนิ เวยีดเจ็ทแอร ์
 ชม เมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ถกูปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 
 น ัง่กระเชา้ขึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์

พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์1 คนื 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  

 “มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
3 - 6 เมษายน 2565 13,888 5,000 

10 - 13 เมษายน 2565 13,888 5,000 

17 - 20 เมษายน 2565 13,888 5,000 

24 - 27 เมษายน 2565 12,888 5,000 

1 - 4 พฤษภาคม 2565                                                                   
(วนัแรงงาน) 14,888 5,000 

8 - 11 พฤษภาคม 2565 13,888 5,000 

15 - 18 พฤษภาคม 2565 13,888 5,000 

22 - 25 พฤษภาคม 2565 12,888 5,000 

29 พฤษภาคม - 1 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

4 - 7 มถินุายน 2565                                                             
(วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ)ี 14,888 5,000 

5 - 8 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

9 - 12 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

11 - 14 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

12 - 15 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

16 - 19 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

18 - 21 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

19 - 22 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

23 - 26 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

25 - 28 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

26 - 29 มถินุายน 2565 13,888 5,000 

30 มถินุายน - 3 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

2 - 5 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

3 - 6 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

7 - 10 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

9 - 12 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

10 - 13 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

13 - 16 กรกฎาคม 2565                                                       
(วนัวนัอาสาฬหบชูา,วนัเขา้พรรษา,วนัหยดุพเิศษ) 14,888 5,000 

16 - 19 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 



17 - 20 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

21 - 24 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

23 - 26 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

24 - 27 กรกฎาคม 2565 13,888 5,000 

28 - 31 กรกฎาคม 2565                                                       
(วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10) 14,888 5,000 

30 กรกฎาคม - 2 สงิหาคม 2565                                          
(วนัหยดุยาว) 14,888 5,000 

31 กรกฎาคม - 3 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

4 - 7 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

6 - 9 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

7 - 10 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

13 - 16 สงิหาคม 2565                                                              
(วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระบรมราชชนนพีนัปีหลวง) 14,888 5,000 

14 - 17 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

18 - 21 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

20 - 23 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

21 - 24 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

25 - 28 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

27 - 30 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

28 - 31 สงิหาคม 2565 13,888 5,000 

1 - 4 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

3 - 6 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

4 - 7 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

8 - 11 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

10 - 13 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

11 - 14 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

15 - 18 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

17 - 20 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

18 - 21 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

22 - 25 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

24 - 27 กนัยายน 2565 13,888 5,000 



 

 
 
 
 

25 - 28 กนัยายน 2565 13,888 5,000 

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

1 - 4 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

2 - 5 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

3 - 6 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

4 - 7 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

5 - 8 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

6 - 9 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

7 - 10 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

8 - 11 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

9 - 12 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

10 - 13 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

11 - 14 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

12 - 15 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

13 - 16 ตลุาคม 2565                                                           
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที ่9) 14,888 5,000 

14 - 17 ตลุาคม 2565                                                           
(วนัหยดุพเิศษ) 14,888 5,000 

15 - 18 ตลุาคม 2565                                                              
(วนัหยดุยาว) 14,888 5,000 

16 - 19 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

17 - 20 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

18 - 21 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

19 - 22 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

22 - 25 ตลุาคม 2565                                                            
(วนัปิยมหาราช) 14,888 5,000 

23 - 26 ตลุาคม 2565                                                               
(วนัปิยมหาราช,วนัหยดุชดเชย) 14,888 5,000 

24 - 27 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

25 - 28 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 

26 - 29 ตลุาคม 2565 13,888 5,000 



วนัแรก       กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - เมอืงเว ้- วดัเทยีนมู ่- ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่า้หอม 
 

09.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 10 
เคานเ์ตอร ์W สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
สําหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

 

10.50 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ960 

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)   

ออกเดนิทางสู่ เมอืงเว ้เป็นเมอืงเก่าของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาติ
ตะวันตกจะใชคํ้าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทุกพระองค ์ตัง้แตอ่งคท์ี ่1 ถงึ
องคท์ี ่13 จะประทับอยู่ทีพ่ระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีือ่ว่าเป็นเมอืงของกษัตรยิ ์
และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาต ิ
อา่วหญา๋ย หรอืชดุประจําชาตขิองสตรเีวยีดนาม 
 นําท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศนูยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดดเดน่ดว้ย
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้แทนชาตภิพตา่งๆ ของ
พระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังสํารดิขนาดใหญม่น้ํีาหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปป้ัน
เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง 
ณ กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต ์
และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแหง่นี้ทา่นจะ
ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด   

 

นําท่าน ล่องเรอืมงักร หรอืเรอืเสมอืนเรอืพระที่น่ังของกษัตรยิใ์นอดตี พรอ้มฟังดนตรพีืน้เมอืงเว ้
ล่องไปตามแม่น้ําเฮียงยางหรือแม่น้ําหอม ใหท้่านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแม่น้ําที่เต็มไปดว้ย
บา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยก่อนทีย่ังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพื้นเมอืง
สองฝ่ังแมน้ํ่าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(2)  
 

 ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วม ชุดประจําราชวงศเ์วยีดนาม เพื่อถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึหลังรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจําตําแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่
แตล่ะตําแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกนัออกไป 

 

ทีพ่กั โรงแรม Thanh Lich, Asia hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่อง       พระราชวงัไดโนย้ - รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ - บานาฮลิล ์- สวนสนุก The Fantasy Park  - โซนสวน
ดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนิก
ชาวฝรั่งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือ
พระราชวงัตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆ รวมถงึกําแพง
โดยรอบของพระราชวังทั ้งหมดไดนํ้าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คําว่า
พระราชวังตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายในพระตําหนักชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ทา่นัน้ 
หา้มบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาตขิองกษัตรยิ์เขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธิอ์อกมา
ภายนอกได ้คนท่ัวไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งนี้วา่พระราชวังตอ้งหา้ม เหมอืนกับทีค่นจนีเรยีกพระราชกู ้
กงวา่พระราชวังตอ้งหา้มเชน่เดยีวกัน พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ย  
คูน้ําขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นที่ประทับของ
กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทกุพระองค ์ตัง้แตจ่ักรพรรดยิาลอง องคท์ี ่1 จนถงึ องคท์ี ่13 จักรกรพรรดิ
เบา่ได ๋กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย ซึง่ทรงสละอํานาจใหก้ับรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 
2488 ซึง่ตรงกบัสมัยรัชกาลที ่8 ของราชวงศจ์ักร ี(ทัง้นีอ้ากาศทีเ่วยีดนามจะคลา้ยคลงึกบัประเทศไทย ทา่น
สามารถพกหมวก รม่ พัด หรอืพัดลมมอืถอื เพือ่คลายรอ้นระหวา่งเดนิชมพระราชวัง) 
 

 นําท่านแวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ รา้นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสนิคา้ขาย
มากมายไม่วา่จะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว สว่นใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ทัง้หมด อสิระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 

นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา
นิคมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับ
ประเทศ ทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืง
ท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 
5,801 จากระดับน้ําทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขึน้ไปยังยอดเขา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จากนัน้นําทกุทา่นไดส้มัผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุที่
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกับเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย หากทา่นไมป่ระสงค ์
 

หรืออสิระเล่น “รถราง หรอื Alpine coaster” เครื่องเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟ
เหาะขนาดเล็ก ไมอ่ันตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบั่งคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็ว
ขึน้อยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรอืจะน่ังท่านเดยีวก็ได ้(การเล่น
รถไฟเหาะไม่อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรือมือถือขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ที่จะมีจุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่าน
สามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายได ้
ตามใจชอบ อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศัย 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*หอ้งพักบนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซึง่การตกแตง่หอ้งพักแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบไดว้า่พักตกึไหน 
ณ วันทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถความคมุการจัดการหอ้งพักดังกลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจัดการ

หอ้งพักทัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่นัน้* 
 
วนัทีส่าม     สะพานโกเดน้บรดิจ ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์- น ัง่รถไฟโบราณ - อโุมงคเ์ก็บไวน ์- บา้นแกะสลกั

หนิออ่น - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 อสิระใหท้่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซึง่
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้ มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเล 
1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยักษ์
สองมอื ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัวา่กําลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระ
ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 จากนัน้นําม่านเดนิทางสู่ บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที่ลว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากช่างหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้งานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย 
 ออกเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมอืง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น้ําลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพ่ักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจบัุนอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้นําทา่นทํา
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหวา่งทีล่อ่งเรอื
กระดง้อยู่นั้นชาวบา้นที่นี้ก็จะมีการขับรอ้งพลงพื้นเมือง และนําไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี(คา่ทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 



 อสิระเดนิชม เมอืงโบราณฮอยอนั ตามอัธยาศัย นําชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นทีเ่กา่แกแ่ละอยู่
ในสภาพสมบูรณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่ง
สดัสว่นการใชง้านไวอ้ยา่งลงตัวตามแบบฉบับชาวจนีดังเดมิ ไดแ้ก ่หอ้งสมดุ หอ้งรับแขก และหอ้งครัว 
เป็นบา้นประจําตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ 

 

 เที่ยวชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําทา่นสกัการะ ศาลกวนอ ูและเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ ทา่นจะพบเห็นบา้นเรอืน
เกา่แกส่ไตลญ์ี่ปุ่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลือกซือ้เลือกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพาน
ญี่ปุ่ นนักจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอัน เป็นศูนย์
รวมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจําตระกลูกวา่ 20 
หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน 
จดุเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถทําบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณคอื การนํา
ธปูทีข่ดกน้หอยมาจดุไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงดานัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น้ําสายหลักของเมอืงอยา่ง “แม่น้ําฮาน” ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็น
จุดเชื่อมต่อสําคัญดา้นเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็น
สัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 
37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตั ้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ ที่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากตํานานเก่าแก่ของเวยีดนามเมือ่กว่าหนึ่งพันปีมาแลว้ 
หา่งจากสะพานมังกรไม่ไกลนักทา่นสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั สะพานทีถ่กูตกแต่งดว้ย
เสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น้ําฮาน เมื่อเดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่าง
สวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนั้นจะมี รูปปั้นปลามงักรพ่นนํา้ ที่ถือไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ่งของ
เมอืงดานังเคยีงคูไ่ปกบัสะพานมังกร อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง+ เมนูกุง้มงักร (8) 
ทีพ่กั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่    วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
หลังจากรับประทานอาหาร นําทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแหง่นี้
เป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี้ นอกจากนี้
ยังมรีูปป้ันปูนของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 



เมตร มคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหง่
นีย้ังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 

 นําท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดเด่นคอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม ้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสนิคา้อกีมากมายใหท้่านได ้
เลือกซือ้ เช่น เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพื่อเดนิทางกลับประเทศ

ไทย (แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

13.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่
VZ961 

14.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

เง ือ่นไขสําหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 

 
1. เด็กอายตุํา่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 
2. FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) เพิม่ 300 บาท/ทา่น 
3. FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง) เพิม่ 600 บาท/ทา่น 
4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ทา่น 
 
หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจํากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณา
สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นทําการจองทวัร ์
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตสุําคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีทํ่า
ใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่น
หรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างตํ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่
ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไมแ่จง้ให้
ทราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ
การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ
อากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวย ท ัง้นีท้างเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั และการ
บรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้
โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ค่ า เบี้ ย ป ร ะกั น โ ค วิด  -1 9  ใน ก า ร เดิ น ท า ง ท่ อ ง เที่ ย ว  ว ง เงิน ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล  5 0 ,0 0 0  US 

(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับประเทศ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ กําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

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

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

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ทา่นชําระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
• 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 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
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 15 วัน 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 เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด 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 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 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. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราป้ัมใดๆที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการชําระ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


