
เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์
ซุปตาร.์..บานาฮลิล ์สดุชลิล ์

 ก าหนดการเดนิทาง มนีาคม - มถินุายน 2566 

 

★ ชม เมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ถูกปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 

★ น ัง่กระเชา้ขึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์ เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่ สะพานโกเดน้บรดิจ ์
บนบานาฮลิล ์1 คนื 

★ ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  

★ สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  
 

 “มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

  



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

23 – 26 มนีาคม 2566 15,888 5,000 

24 – 27 มนีาคม 2566 15,888 5,000 

25 – 28 มนีาคม 2566 15,888 5,000 

26 – 29 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

27 – 30 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

28 – 31 มนีาคม 2566 13,888 5,000 

29 มนีาคม – 1 เมษายน 2566 12,888 5,000 

30 มนีาคม – 2 เมษายน 2566 14,888 5,000 

31 มนีาคม – 3 เมษายน 2566 14,888 5,000 

1 – 4 เมษายน 2566 14,888 5,000 

2 – 5 เมษายน 2566 13,888 5,000 

3 – 6 เมษายน 2566 
วนัจกัร ี

16,888 5,000 

4 – 7 เมษายน 2566 
วนัจกัร ี

16,888 5,000 

5 – 8 เมษายน 2566 
วนัจกัร ี

16,888 5,000 

6 – 9 เมษายน 2566 
วนัจกัร ี

16,888 5,000 

7 – 10 เมษายน 2566 16,888 5,000 

8 – 11 เมษายน 2566 16,888 5,000 

9 – 12 เมษายน 2566 16,888 5,000 

10 – 13 เมษายน 2566 
วนัสงกรานต ์

19,888 6,500 

11 – 14 เมษายน 2566 
วนัสงกรานต ์

19,888 6,500 

12 – 15 เมษายน 2566 
วนัสงกรานต ์

21,888 6,500 

13 – 16 เมษายน 2566 
วนัสงกรานต ์

21,888 6,500 

14 – 17 เมษายน 2566 
วนัสงกรานต ์

21,888 6,500 

15 – 18 เมษายน 2566 
วนัสงกรานต ์

19,888 6,500 

16 – 19 เมษายน 2566 13,888 5,000 

17 – 20 เมษายน 2566 13,888 5,000 

18 – 21 เมษายน 2566 13,888 5,000 

19 – 22 เมษายน 2566 13,888 5,000 

20 – 23 เมษายน 2566 14,888 5,000 

21 – 24 เมษายน 2566 14,888 5,000 

22 – 25 เมษายน 2566 14,888 5,000 

23 – 26 เมษายน 2566 13,888 5,000 

24 – 27 เมษายน 2566 13,888 5,000 

25 – 28 เมษายน 2566 13,888 5,000 

26 – 29 เมษายน 2566 13,888 5,000 

27 – 30 เมษายน 2566 15,888 5,000 

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 15,888 6,500 

30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 13,888 6,500 

1 – 4 พฤษภาคม 2566 
วนัแรงงาน 

14,888 6,500 

2 – 5 พฤษภาคม 2566 
วนัฉตัรมงคล 

14,888 6,500 

3 – 6 พฤษภาคม 2566 
วนัฉตัรมงคล 

16,888 6,500 

4 – 7 พฤษภาคม 2566 
วนัฉตัรมงคล 

16,888 6,500 

5 – 8 พฤษภาคม 2566 16,888 5,000 

6 – 9 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

7 – 10 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

8 – 11 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

9 – 12 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

10 – 13 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

12 – 15 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

13 – 16 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

14 – 17 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

15 – 18 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 



16 – 19 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

17 – 20 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

18 – 21 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

19 – 22 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

21 – 24 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

22 – 25 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

23 – 26 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

24 – 27 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

26 – 29 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 15,888 5,000 

28 – 31 พฤษภาคม 2566 14,888 5,000 

29 พฤษภาคม – 1 มถิุนายน 2566 14,888 5,000 

30 พฤษภาคม – 2 มถิุนายน 2566 14,888 5,000 

31 พฤษภาคม – 3 มถิุนายน 2566 14,888 5,000 

1 – 4 มถิุนายน 2566 
วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี

16,888 5,000 

2 – 5 มถิุนายน 2566 
วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี

16,888 5,000 

3 – 6 มถิุนายน 2566 
วนัเฉลมิฯ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิ ี

16,888 5,000 

8 – 11 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

9 – 12 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

10 – 13 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

15 – 18 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

16 – 19 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

17 – 20 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

22 – 25 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

23 – 26 มถิุนายน 2566 15,888 5,000 

24 – 27 มถิุนายน 2566 
วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 

15,888 5,000 

29 มถิุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 
วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 

15,888 5,000 

30 มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 2566 
วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 

15,888 5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัแรก       ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - เมอืงเว ้ 

  - วดัเทยีนมู ่– ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม 

 

 
08.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประตทูางเขา้หมายเลข 3-4 เคานเ์ตอร ์G 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์ (VZ) 
โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

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

12.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม 
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
ออกเดนิทางสู ่ เมอืงเว ้ เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์
(เวยีดนามและชาตติะวันตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรอืจกัรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทกุพระองค ์
ตัง้แตอ่งคท์ี ่ 1 ถงึองคท์ี ่ 13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแหง่น้ี เป็นเวลานานถงึ 150 ปี 
เวจ้งึมชีือ่วา่เป็นเมอืงของกษัตรยิ ์ และเป็นทีม่าของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวยีดนาม เชน่ 
อาหารเวยีดนาม และ ชดุประจ าชาต ิอา่วหญา๋ย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



 น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัเทยีนมู ่ วดัชือ่ดังของเมอืงเว ้ ศนูยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน 
โดดเดน่ดว้ยเจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ 
โดยแตล่ะชัน้แทนชาตภิพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ 
ระฆังส ารดิขนาดใหญม่นี ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปั้นเทพเจา้ 6 องค ์
คอยปัดเป่าความชัว่รา้ยออกไปจากวดั 
วัดแหง่น้ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมือ่ปี พ.ศ. 2506 
เจา้อาวาสของวดัไดขั้บรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตวัเอง ณ กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน 
เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต ์

และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม 
หากไปวัดแหง่น้ีทา่นจะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวดั  
 
น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดดองบา เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญข่องเมอืงเว ้ (Hue) ทีอ่ยูต่ดิกับแมน่ ้าเหอืง 
หรอืแมน่ ้าหอม ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของฝากของทีร่ะลกึตา่งๆ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร 
หรอืเรอืเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งของกษัตรยิใ์นอดตี พรอ้มฟงัดนตรพีืน้เมอืงเว ้
ลอ่งไปตามแมน่ ้าเฮยีงยางหรอืแมน่ ้าหอม 
ใหท้า่นไปชมววิทวิทศันข์องสองฝ่ังแมน่ ้าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทีย่ังคงเอกลัก

ษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแมน่ ้าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(2)  
 ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม 
เพือ่ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึหลงัรับประทานอาหาร 
โดยชดุจะเป็นชดุประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ 
ซึง่แตล่ะต าแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกันออกไป 

ทีพ่กั โรงแรม Midtown,Cherish,Parkview ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

 วนัทีส่อง      ถา่ยรปูหนา้พระราชวงัไดโนย้ - รถสามลอ้ซโิคล ่- รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่- บานาฮลิล ์- สวนสนุก  

  The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม ้  

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่นถา่ยรูปหนา้ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) วังแหง่น้ีสรา้งตามความเชือ่แบบจนี 

โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส 

เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้ง 

ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรุงปักกิง่ประเทศจนี 

(ทัง้นี้อากาศทีเ่วยีดนามจะคลา้ยคลงึกับประเทศไทยท่านสามารถพกหมวก ร่ม พัด หรอืพัดลมมอืถอื 

เพือ่คลายรอ้นระหว่างเดนิชมพระราชวัง) จากนัน้น าทา่นน่ังรถสามลอ้ซโิคล ่ (Cyclo) 

ชมบรรยากาศรอบๆเมอืง (ราคาทัวรร์วมคา่น่ังรถสามลอ้แลว้) 

น าทา่นแวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่ รา้นของฝากทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเวยีดนาม 
มสีนิคา้ขายมากมายไมว่า่จะเป็น หมอน ถงุเทา้ ผา้เชด็ตวั สว่นใหญแ่ลว้จะผลติมาจากเยือ้ไมไ้ผท่ัง้หมด 
อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4)  
น าทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่ดานัง บานาฮลิล ์ ตัง้หา่งจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ี
บานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเทีย่วตากอากาศมาตัง้แตส่มัยสงครามโลกครัง้ที ่ 1 
โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานคิมตัง้แตปี่ 1919 
หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ 
ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน 
ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่น้ีอกีครัง้ในปี 2009 
พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับน ้าทะเล 
เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยังยอดเขา   



 

 
 
 
 
 
 
น าทา่นเดนิทางชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมโซนใหมข่องบานาฮลิล ์ จตัรุสัแหง่ดวงดาว 
เปรยีบเสมอการเดนิทางสูอ่าณาจักรแหง่ดวงดาวทีม่เีสน้ทางเชือ่มตอ่ระหวา่งอาณาจักรแหง่ดวงจันทรแ์
ละอาณาจักรแหง่ดวงอาทติยถ์นนทีแ่สนงดงาม 

 
 
 
 

  
 จากนัน้น าทกุทา่นไดส้มัผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญ

ภัยที ่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเลน่ 

ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ)  



 เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์ มหีลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิ เชน่ โรงภาพยนต ์ 4D 
โลกของไดโนเสาร ์ รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ 
และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย 
หากทา่นไมป่ระสงค ์ อสิระเลน่ “รถราง หรอื Alpine coaster” 
เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเลก็ ไมอ่ันตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกนิไป 
เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่บัการควบคมุของเราเอง 
โดยตวัรถจะสามารน่ังได ้ 2 ทา่น หรอืจะน่ังทา่นเดยีวก็ได ้ (การเลน่รถไฟเหาะไมอ่นุญาตใหน้ ากลอ้ง 

หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถา่ยภาพ 2 จุด 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว)  
 

 
 
หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส 
ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรูปน่ารักๆ 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 วนัทีส่าม     สะพานโกเดน้บรดิจ ์- น ัง่รถไฟโบราณ - อโุมงคเ์ก็บไวน ์- หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น   

  หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั - สะพานมงักร 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์
ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมาน้ี 
มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา 
จุดเดน่คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื 
ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับวา่ก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหตัถข์องเทพ 
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทศัน ์ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์

เงือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น) 

1.เด็กอายตุ ่ากวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกับผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 
2.FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชัน้ / 2 เตยีง) เพิม่ 300 บาท/ทา่น 
3.FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ่ 1 เตยีง) เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น 
4.กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ทา่น 
หมายเหต ุ:  
- หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขา้งจ ากดั หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว 

กรุณาสอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์
- หอ้งพกับนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซึง่การตกแตง่หอ้งพกัแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบไดว้า่พกัตกึไหน ณ 

วนัทีเ่ช็คอนิเทา่น ัน้ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถความคมุการจดัการหอ้งพกัดงักลา่วได ้

เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการหอ้งพกัท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่น ัน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชม อโุมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวนท์ีม่คีวามลกึลงไปถงึ 
100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภมูอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา วา่กันวา่เป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรับการบม่ไวน ์
สถานทีแ่หง่น้ีถกูเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 
1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝร่ังเศส ไดเ้วลาสมควรน าทา่นน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7) 
 จากนัน้น ามา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น 
ทีน่ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนามภายในทา่นจะไดพ้บกับงานเกะสลกัทีล่ว้นป
ระดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง 
และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้งานหตัศลิป์ภายในตามอธัยาศัย 
 ออกเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าทา่นสมัผัสกับประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ 
ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ 
ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของเหลา่ทหารหาญ 
ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก  
หลังจากนัน้น าทา่นท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ 
และระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน้ี่ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง 
และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี (คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท 

หรอืแลว้แต่ทา่นพงึพอใจ) 

 

 อสิระเดนิชม เมอืงโบราณฮอยอนั ตามอธัยาศัย น าชม บา้นเลขที ่ 101 
นับเป็นบา้นทีเ่กา่แกแ่ละอยูใ่นสภาพสมบรูณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 
ชัน้ทีโ่ดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม 
ภายในถกูแบง่สดัสว่นการใชง้านไวอ้ยา่งลงตัวตามแบบฉบับชาวจนีดังเดมิ ไดแ้ก ่หอ้งสมดุ หอ้งรับแขก 
และหอ้งครัว เป็นบา้นประจ าตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุ่น 

 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถกูสรา้งขึน้มาแลว้กวา่ 400 ปี 
สะพานมลีกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม 
เดนิเขา้ไปกลางสะพานน าทา่นสกัการะ ศาลกวนอ ู และเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ 

 



ทา่นจะพบเห็นบา้นเรอืนเกา่แกส่ไตลญ์ีปุ่่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอยา่งเป็นเอกลักษณ์ 
ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยา
ศัย เดนิเขา้มาไมไ่กลจากสะพานญีปุ่่ นนักจะพบกับ วดัฟกุเกีย๋น 
หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอัน 
เป็นศนูยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 
จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกวา่ 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น 
และเป็นศนูยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเดน่อยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม 
ทา่นสามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณคอื การน าธปูทีข่ดกน้หอยมาจุดไหวข้อพร 
เพือ่เป็นสริมิงคล จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงดานัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
น าทา่นชม สะพานมงักร สะพานขา้มแมน่ ้าสายหลกัของเมอืงอยา่ง “แมน่ ้าฮาน” 
ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดเชือ่มตอ่ส าคญัดา้นเศรฐกจิ 
และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดานัง 
เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 
37.5 เมตร มถีนน 6 ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 
ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม ่
ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากต านานเกา่แกข่องเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 
หา่งจากสะพานมังกรไมไ่กลนักทา่นสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั 
สะพานทีถ่กูตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสูแ่มน่ ้าฮาน 
เมือ่เดนิลงไปทา่นจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ยา่งสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนัน้จะม ี
รปูปัน้ปลามงักรพน่น า้ ทีถ่อืไดว้า่เป็นอกีสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงดานังเคยีงคูไ่ปกับสะพานมังกร 
อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (8) 

ทีพ่กั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 
 วนัทีส่ ี ่    วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

หลังจากรับประทานอาหาร น าทา่นสู ่ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง 

ภายในวหิารแหง่น้ีเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ 

ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบน้ี นอกจากน้ียังมรูีปปั้นปนูของเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ ่มคีวามสงูถงึ 

67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถงึ35 เมตร 

มคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง 

วัดแหง่น้ียังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 

 น าทา่นเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน 
แหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดดเดน่คอื งานหัตถกรรม 
เชน่ ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอา๋วหยา่ย 
(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ 
เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ทา่นจะไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย (แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 

ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

13.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ961 
14.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ 

หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ 

หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง 

โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์



บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ 

เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิ การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ 

สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย 

ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง 

มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✔ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✔ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✔ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✔ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✔ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✔ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✔ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✔ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 

(เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้

ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ 

ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

★ มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

★ สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

● หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

● หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

● เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 

ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

● หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ 

พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

● สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 

โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร 

// [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-

นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 



 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✔ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✔ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✔ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ 
คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✔ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✔ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก 
ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้ว่มคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ ไมม่หีวัหวัหนา้ทวัร ์
(มไีกดท์อ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, 
เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 
จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน 
ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์ พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 
ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 
อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื 
การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ 
อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 

และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่



และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี 
เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ 
มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นช ารุด หรอืมตีราป้ัมใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง 
และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดๆ 
เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรุณาระบุ เพ่ือประโยชน์ในการรบัส่งเอกสาร เช่น ใบนัดหมาย, ใบเสรจ็รบัเงิน 
เป็นต้น * 

ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทาง : จ านวนผู้เดินทาง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่าน   เดก็ (2-12 ปี) ____ ท่าน               เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 
จ านวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 

 

 

 

 

 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) 
กรณุากรอกตรงกบัหน้าหนังสือเดินทาง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ามี) 

อาหาร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     



 

เลขท่ีบญัชีส าหรบัช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ากดั 

 

 

 

ธนาคาร กรงุศรีอยธุยา  

สาขา : ถนนประชาอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรายวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุาช าระค่าทวัรแ์ละค่าบริการต่างๆ ผา่นธนาคาร ช่ือบญัชีบริษทั เท่านัน้ 

 

 

 


