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เวยีดนามกลาง “พกับานาฮลิล”์ 
เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง เมษายน – ธนัวาคม 2562 
 

 
 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA (FD)  
น ำท่ำนเดินทำงจำกสนำมบินดอน เหินฟ้ำสูท่่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั ประเทศเวียดนำม 

ล่องเรอืมงักรพรอ้มชมกำรแสดงพ้ืนบำ้น ล่องเรอืผ่ำนแม่น ้ำหอม 

นัง่กระเชำ้บำนำฮิลล ์เขำ้ชมแฟนตำซีปำรค์ สะพนทอง(สะพำนมือ) พระรำชวงัเว ้

ล่องเรอืแม่น ้ำหอม เมืองโบรำณฮอยอนั ชอ้ปป้ิงตลำดฮำน วดัลินหอ์ึ๋ง 

รำคำน้ีไม่รวมค่ำทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บำท ตอ่คนลกูคำ้ 1 ท่ำน 

ในสว่นของหวัหนำ้ทวัรท์ี่ดูแลคณะจำกเมืองไทย ตำมแตท่่ำนจะเห็นสมควร 
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วนัแรก      สนำมบินดอนเมือง – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั – เมืองโบรำณเว ้– วดัเทียนหมู่ 

- ตลำดดงบำ-ลงเรอืมงักรล่องแม่น ้ำหอมพรอ้มชมดนตรเีว(้L,D) 

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง เคำนเ์ตอรแ์อรเ์อเชีย สำยกำรบินแอรเ์อเชีย 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรบัทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.25 น. ออกเดินทำงสู่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั โดยสำยกำรบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 634  

09.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้

น าท่านรบัสมัภาระ หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้ (เวลำประเทศเวียดนำมกบัประเทศไทย

จะเป็นเวลำเดียวกนั) น าท่านสู่ตวั เมืองดำนงั ตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศ

เหนือติดกบัเมืองเว ้ ทิศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต้ 

เมืองดานัง ตั้งอยูห่่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห ์ไปทาง

ทิศเหนือ 964 กิโลเมตร เมืองเวเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมี

หาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อน สลบัซบัซอ้นและยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เหตุเพราะในแถบน้ีมี

หมูบ่า้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคญั 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร TUYEN SON  

 จากน้ัน หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้ เมืองเวเ้ป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัท่ี

ปกครองดว้ยกษัตริย ์(เวียดนามและชาติตะวนัตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรือจกัรพรรดิ) และกษัตริยใ์น

ราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์ตั้งแต่องคท่ี์ 1 ถึงองคท่ี์ 13 จะประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ี เป็นเวลานาน

ถึง 150 ปี เวจึ้งมีช่ือวา่เป็นเมืองของกษัตริย ์ และเป็นท่ีมาของตน้แบบทางวฒันธรรมของเวียดนาม 

เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ าชาติของสตรีเวียดนาม  

 น ำท่ำนชม วดัเทียนมู่ มีเจดียเ์ทียนมู่ สรา้งในปี พ.ศ.2144 (คศ.1601) ตามด าริของขุนนางเห

วียนฮวาง (Nguyen Hoang) เจา้ผูป้กครองเมืองเว ้(หรือเมือง Thuận Hóa) และใหช่ื้อวา่ Chua Thien 

Mu มีความหมายวา่ เจดียน์างฟ้า หรือ คนไทยเรียกว่า วดัเทพธิดาราม เป็นเจดียท์รงเก๋ง 8 เหล่ียม 

สูง 7 ชั้น เช่ือวา่เป็นตวัแทนภพชาติต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ทางดา้นซา้ย-ขวา เป็นท่ีตั้งของศิลาจารึก 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ระฆงัส าริดขนาดใหญ่ หนักถึง 3,285 กิโลกรมั ท่ีประตูทางเขา้สู่บริเวณภายในวดั มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 

องค ์คอยยืนปกปักษ์รกัษาไมใ่หค้วามชัว่รา้ยผ่านเขา้มา 

 จากน้ันหากมีเวลา น าท่านเดินทางสู่รา้นขายของโอท๊อปของเวียดนาม ใหท่้านไดอิ้สระชิมชาและขนม

พ้ืนเมืองขึ้ นช่ือของเวียดนาม ในสมยัก่อนท ารบัประทานเฉพาะในวงัเท่าน้ัน ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือ

สินคา้ตามอธัยาศยั  น าท่านไปสมัผสัวิถีชีวิตชาวพ้ืนเมืองเวท่ี้ ตลำดดงบำ แหล่งรวมสินคา้พ้ืนเมืองทุก

ชนิด ท่ีชาวพื้ นเมืองใชอุ้ปโภค บริโภค ในชิวิตประจ าวนั ท่านสามารถเลือกซ้ือของฝากราค่ามิตรภาพ

ไดท่ี้น่ีค่ะ เช่น ชุดประจ าชาติอ๋าวหญ่าย กาแฟส าเร็จรูปท่ีมีช่ือเสียง อาหารทะเลแหง้ ท่ีปอกผกับุง้และ 

ฯลฯ เป็นตน้ 

 จากน้ันน าท่านไดล่้องเรือมังกรและพรอ้มชมกำรแสดงดนตรีพ้ืนเมืองของชำวเมืองเวโ้ดยเฉพำะ 

ใหท่้านไปชมวิวทิวทศัน์ของสองฝั่งแมน่ ้าหอม ท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนสมยัเวียดนามท่ียงัคงเอกลกัษณ์

รูปแบบเดิมไว ้ 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ภตัตำคำร น ำท่ำนล่องเรือแม่น ้ำหอม พรอ้มรบัประทำนอำหำรบนเรือ 

เยน็ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Lanos  

ที่พกั โรงแรม THANH LICH****หรือเที่ยบเท่ำหรือเทียบเท่ำ  

 

  

วนัที่สอง   พระรำชวงัไดโนย้ (พระรำชวงัเว)้ – เมืองลงัโก - รำ้นOTOP – กระเชำ้บำนำฮิลล ์– 

สวนสนุก - สะพำนทองมือยกัษ ์- สวนดอกไม ้(B, L,D) 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ พระรำชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเช่ือแบบจีน 

โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซ่ึงจ าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้ง

หรือพระราชวงัตอ้งหา้มท่ียิ่งใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสรา้งพระต าหนักต่างๆรวมถึง

ก าแพงโดยรอบของพระราชวงัทั้งหมด ไดน้ าอิฐมาจากประเทศฝรัง่เศสโดยการขนส่งจากทางเรือ 

ค าวา่พระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าววา่ภายในพระต าหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรบัราชวงศ์

เท่าน้ัน หา้มบุคคลท่ีไมใ่ช่เครือญาติของกษัตริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสิทธ์ิออกมา

ภายนอกได ้ คนท่ัวไปจึงเรียกพระราชวังแห่งน้ีว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับทีค่นจีนเรียกพระราชกู้กงว่า
พระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน  
พระราชวงัไดโนย้ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรสั ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น (คลา้ยกบั

พระราชวงัสวนจิตรลดา) มีก าแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 ชั้น ก าแพงชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 

กิโลเมตร หรือยาวดา้นละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ 

มีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียน

มาทุกพระองค ์ ตั้งแต่จกัรพรรดิยาลอง องคท่ี์ 1 จนถึงจกัรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ย องคท่ี์ 

13 ซ่ึงทรงสละอ านาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินหเ์ดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกบัสมยั

รชักาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี) 
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จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองลงัโก น าท่านชมวิวทิวทศัน์และน าคณะสมัผสักบัธรรมชาติของ

เมืองแห่งน้ีเมืองลงัโก (Langco) เป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอฝหูลก จงัหวดัเถ่ือเทียนเว ้ประเทศเวียดนาม 

ลงัโก หมายถึง “หมูบ่า้นนก” เป็นเมืองผ่านและเมืองพกัในเสน้ทาง ดานัง-เว ้(เมืองมรดกโลก) ตั้งอยู่

ห่างจากตวัดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหวา่งทางทุกท่านจะไดเ้ห็นรถลอด

อุโมงคห์ายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะรบัประทานอาหารกนัท่ีน่ี เพราะลงัโคเป็นเมืองริมทะเลท่ีขึ้ นช่ือ

ในเร่ืองอาหารทะเลอร่อยสดใหม ่ ทะเลสาบลงัโกมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่สวยงาม ผูค้นท่ีอาศยัอยู่

บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเล้ียงหอย จบัปลา ท าการประมงพ้ืนบา้น เป็นตน้ 

น าท่านชมรำ้นโอทอ้ป สินคา้ท่ีผลิตจากเยื่อไผ่และสินคา้พ้ืนเมืองอ่ืนๆของเวียดนาม ใหท่้านชอ้ปป้ิง

เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร LUCKY PEARL เมนู Seafood 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองตากอากาศบำนำฮิลล ์ ตั้งห่างจากเมืองดานังประมาณออกไปประมาณ 

40 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล ์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมา

ตั้งแต่สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส สมยั

อาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสไดพ้่ายแพ ้ และไดเ้ดินทางกลบัประเทศไป ท า

ใหบ้านาฮิลลถู์กท้ิงรา้ง และไดก้ลบัมาบรูณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศอีกครั้งในปี 2009 พรอ้ม

กบัไดม้ีการสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล ใหทุ้กท่านไดส้มัผสักบั

ประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก The Fantasy 

Park (รวมค่ำเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้  รถรำง เครื่องเล่นหยอดเหรียญและบำ้นผีสิงที่ไม่

รวมใหใ้นรำยกำร) เคร่ืองเล่นท่ีเป็นสวนสนุกของบานาฮิลลใ์หท่้านไดเ้ล่นเคร่ือง เล่นหลากหลาย

รูปแบบมีใหท่้านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมง

มุมท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น นอกจากน้ียงัมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท่้านได ้ เลือกซ้ือของท่ี

ระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกใหท่้านไดล้องพิสูจน์อีกมากมาย 

 จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดินชม สะพำนมือ(Golden Bridge) และสวนดอกไมเ้มืองหนำว ซ่ึงเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพ่ึงเปิดให ้ นักท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้มน่านมาน้ี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและ

ชมวิวทิศทศัน์ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบนบำนำฮิลล ์(บุฟเฟตน์ำนำชำติ)  

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills  

  

วนัที่สำม   วดัลิงอ้ึง-เรือกระดง้-หมู่บำ้นแกะสลกัหินอ่อน-โฮยอนั-สะพำนญี่ปุ่น-บำ้นโบรำณ101-วดั

กวำงตุง้- สะพำนมงักร-สะพำนแห่งควำมรกั (B,L,D) 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ไดเ้วลสอนัสมควรน าท่านนัง่กระเชา้เดินทางสู่ เมืองดำนงั ดานัง เป็นเมืองท่าส าคญัของประเทศ

เวียดนาม ตั้งอยูช่่วงกลางค่อนไปทางใต ้ คือริมชายฝั่งทะเลจีนใตแ้ละท่ีราบสูงตอนกลาง จดัเป็นเมือง

ใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนาม ซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญั รวมถึงเป็น 1 ใน 5 เขต
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การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเวียดนาม นอกจากน้ีดานังก็ยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมมากมายซ่ึง

สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติใหม้าเยือนได ้

 จากน้ันน าท่านแวะสกัการะขอพร เจำ้แม่กวนอิม ณ วดัลินหอ์ึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง 

ภายในวิหารแห่งน้ีเป็น สถานท่ีบชูาเจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเช่ือของชาวบา้น

แถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปนูของเจา้แมก่วนอิมองคใ์หญ่ ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐาน

ดอกบวักวา้งถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีวา่คอยปกปักรกัษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลา

นอกชายฝั่ง วดัแห่งน้ียงัเป็น สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็น

จ านวนมาก 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร Au Lac เมนูพิเศษ Lobster 

 หลงัจากรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นแกะสลกัหินอ่อน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหตักก

รมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นปริษฐด์ว้ยมือจากช่าง

หลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั 

  หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่หมูบ่า้นกั๊มทาน เพ่ือใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเรือกระดง้ และการแสดง

โชวต่์างๆ จากน้ันน าท่านเดินทางต่อไปยงัเมือง ฮอยอนั เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีน

ใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็น

เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้ น

ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมกีารผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของ

ทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์อยูใ่น

สภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี   

เยน็ รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร MADAM NGON เมนู Thai Food  

 หลงัรบัประทานอาหารเย็นใหท่้านเดินชมสะพานมงักร และสะพานแห่งความรกั ไดต้ามอธัยาศยั  

ที่พกั โรงแรม MERRY***หรือเทียบเท่ำ 

  

วนัที่สี่  ดำนงั – ชอ้ปป้ิงตลำดฮำน – ดอนเมือง 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลำดฮำน ซ่ึงในตลาดมีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไมว่่าจะ

เป็น เส้ือผา้ , กระเป๋า, รองเทา้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ รวมถึงของหวานช๊อคโกแลตต่างๆ 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติดำนัง  

12.00 น. เดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมือง โดยสำยกำรบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 637 

13.35 น.    เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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อตัรำค่ำบริกำร  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

09-12 พฤษภาคม 2562 13,899 13,899 5,500 

17-20 พฤษภาคม 2562 15,899 15,899 5,500 

23-26 พฤษภาคม 2562 13,899 13,899 5,500 

30 พฤษภาคม-มถิุนายน 2562 13,899 13,899 5,500 

13-16 มถินุายน 2562 13,899 13,899 5,500 

20-23 มถินุายน 2562 13,899 13,899 5,500 

27-30 มถินุายน 2562 13,899 13,899 5,500 

04-07กรกฎาคม  2562 13,899 13,899 5,500 

14-17 กรกฎาคม 2562 14,899 14,899 5,500 

26-29 กรกฎาคม 2562 16,899 16,899 5,500 

01-04 สงิหาคม 2562 13,899 13,899 5,500 

09-12 สงิหาคม 2562 15,899 15,899 5,500 

15-18 สงิหาคม 2562 13,899 13,899 5,500 

22-25 สงิหาคม 2562 13,899 13,899 5,500 

29 สงิหาคม –01กนัยายน2562 13,899 13,899 5,500 

05-08 กนัยายน 2562 13,899 13,899 5,500 

12-15 กนัยายน 2562 13,899 13,899 5,500 

05-08 กนัยายน 2562 13,899 13,899 5,500 

12-15 กนัยายน 2562 13,899 13,899 5,500 

19-22 กนัยายน 2562 13,899 13,899 5,500 

12-15 กนัยายน 2562 13,899 13,899 5,500 

26-29 กนัยายน 2562 13,899 13,899 5,500 

03-06 ตลุาคม 2562 13,899 13,899 5,500 

11-14 ตลุาคม 2562 15,899 15,899 5,500 

17-20 ตลุาคม 2562 13,899 13,899 5,500 

24-27 ตลุาคม 2562 15,899 15,899 5,500 

31 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2562 13,899 13,899 5,500 

07-10พฤศจกิายน 2562 13,899 13,899 5,500 

14-17พฤศจกิายน 2562 13,899 13,899 5,500 

21-24พฤศจกิายน 2562 13,899 13,899 5,500 

28 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม2562 13,899 13,899 5,500 

05-08 ธนัวาคม 2562 15,899 15,899 5,500 
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เนือ่งจากบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) และ ไมม่กีารเสรมิเตยีงนอน 
จงึขอแจง้เง ือ่นไขในหากทา่นตอ้งการพกัดว้ยกนั 3 ทา่น หรอืการพกัแบบครอบครวั ดงันี ้

1. เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) เพิม่ /250 บาท / ทา่น 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิม่ 500 บาท ตอ่ทา่น 

4. FAMILY SUIT ( เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) หอ้งเป็น 2 ช ัน้ เพิม่ 800 บาท / ทา่น 

5. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะทีบ่านา่ฮลิล ์เพิม่ 1,600 บาท / ทา่น  

 

* ท่ำนใดมีไฟลท์บินภำยในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทรำบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, 

กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ กำรบริกำรของรถบสัน ำเที่ยว ตำมกฎหมำยของ

ประเทศเวียดนำม สำมำรถใหบ้ริกำรวันละ 10 ชัว่โมง มิอำจเพิ่มเวลำได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภำพกำรจรำจรในวนัเดินทำงนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิ

ในกำรปรบัเปล่ียนเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง 

12-15 ธนัวาคม 2562 14,899 14,899 5,500 

19-22 ธนัวาคม 2562 14,899 14,899 5,500 

26-29 ธนัวาคม 2562 14,899 14,899 5,500 

31 ธนัวาคม 2562-03มกราคม2563 19,899 19,899 5,500 
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อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ / ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง กรณีมาไม่ครบคู่)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด  ค่ามินิบารใ์นหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 1,000 บำท / ทำ่น / ทริป สว่นค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพึงพอใจของทำ่น 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทำงข้ึนต ำ่ 26 ท่ำน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้

คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง

และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า  
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เง่ือนไขกำรจอง และ กำรช ำระเงิน  : 

 มดัจ  ำท่ำนละ 5,000 บำทภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชัว่โมง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน   

30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มา

ให ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และ

อ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกกำรจอง : 

เน่ืองจำกเป็นรำคำตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์ ำระเงินค่ำจองค่ำทวัรแ์ลว้ ไม่สำมำรถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้

ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงิน

มดัจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมำยเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกัน

ระหว่ำงท่ำนลกูคำ้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรบัรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ทำ่น  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดย

อาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณำแจง้บริษัทฯ อย่ำงนอ้ย 7 วันก่อนกำรเดินทำง 

มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 



 
DADFD-02 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ 1 หอ้งพกัคู่ กรณีหอ้งพกัไม่พียงพอ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ

ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั 

จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


