
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23852 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน 

ซุปตาร.์..ซูลูปาก้า ตาปาเฮ ้เฮ้ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง พฤศจกิำยน 2565 - มกรำคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ชม เมอืงเว ้เมอืงเกำ่ประวตัศิำสตร ์ถูกปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนำมกวำ่ 150 ปี ทำนอำหำรเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 
 น ัง่กระเชำ้ขึน้ ยอดเขำบำนำฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตำซปีำรค์ ถ่ำยภำพกบัแลนดม์ำรค์ใหม่ สะพำนโกเดน้บรดิจ ์

พรอ้มคำ้งคนืบนบำนำฮลิล ์1 คนื 
 ชมอำรยธรรมโบรำณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 สกักำระวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลำดฮำน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  

 “มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

1 - 4 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

2 - 5 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

3 - 6 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

4 - 7 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

5 - 8 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

6 - 9 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

7 - 10 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

8 - 11 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

9 - 12 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

10 - 13 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

11 - 14 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

12 - 15 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

13 - 16 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

14 - 17 พฤศจกิำยน 2565 12,888 5,000 

15 - 18 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

16 - 19 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

17 - 20 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

18 - 21 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

19 - 22 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

20 - 23 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

21 - 24 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

22 - 25 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

23 - 26 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

24 - 27 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

25 - 28 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

26 - 29 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

27 - 30 พฤศจกิำยน 2565 13,888 5,000 

28 พฤศจกิำยน - 1 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

29 พฤศจกิำยน - 2 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 



30 พฤศจกิำยน - 3 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

1 - 4 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

2 - 5 ธนัวำคม 2565 

(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ รชักำลที ่9,วนัชำต ิหรอื วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 

16,888 5,000 

3 - 6 ธนัวำคม 2565 

(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ รชักำลที ่9,วนัชำต ิหรอื วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 

16,888 5,000 

4 - 7 ธนัวำคม 2565 

(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ รชักำลที ่9,วนัชำต ิหรอื วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 

16,888 5,000 

5 - 8 ธนัวำคม 2565 

(วนัคลำ้ยวนัพระบรมรำชสมภพ รชักำลที ่9,วนัชำต ิหรอื วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 

16,888 5,000 

6 - 9 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

7 - 10 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

8 - 11 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

9 - 12 ธนัวำคม 2565 

(วนัรฐัธรรมนูญ,วนัหยุดขดเชย) 

16,888 5,000 

10 - 13 ธนัวำคม 2565 

(วนัรฐัธรรมนูญ,วนัหยุดขดเชย) 

16,888 5,000 

11 - 14 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

12 - 15 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

13 - 16 ธนัวำคม 2565 13,888 5,000 

14 - 17 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

15 - 18 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

16 - 19 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

17 - 20 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

18 - 21 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

19 - 22 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

20 - 23 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

21 - 24 ธนัวำคม 2565 14,888 5,000 

22 - 25 ธนัวำคม 2565 16,888 5,000 

23 - 26 ธนัวำคม 2565 16,888 5,000 

24 - 27 ธนัวำคม 2565 16,888 5,000 

25 - 28 ธนัวำคม 2565 16,888 5,000 

26 - 29 ธนัวำคม 2565 16,888 5,000 

27 - 30 ธนัวำคม 2565  

(วนัสิน้ปี) 

19,888 6,000 

28 - 31 ธนัวำคม 2565  

(วนัหยดุพเิศษ,วนัสิน้ปี,วนัขึน้ปีใหม)่ 

19,888 6,000 

29 ธนัวำคม 2565 - 1 มกรำคม 2566 

(วนัสิน้ปี,วนัขึน้ปีใหม)่ 

19,888 6,000 

30 ธนัวำคม 2565 - 2 มกรำคม 2566 

(วนัหยดุพเิศษ,วนัสิน้ปี,วนัขึน้ปีใหม)่ 

19,888 6,000 

31 ธนัวำคม 2565 - 3 มกรำคม 2566 

(วนัสิน้ปี,วนัขึน้ปีใหม,่วนัหยดุชดเชย) 

19,888 6,000 



 

 

 

1 - 4 มกรำคม 2566 

(วนัขึน้ปีใหม,่วนัหยดุชดเชย) 

19,888 6,000 

2 - 5 มกรำคม 2566 

(วนัขึน้ปีใหม,่วนัหยดุชดเชย) 

19,888 6,000 

3 - 6 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

4 - 7 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

5 - 8 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

6 - 9 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

7 - 10 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

8 - 11 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

9 - 12 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

10 - 13 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

11 - 14 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

12 - 15 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

13 - 16 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

14 - 17 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

15 - 18 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

16 - 19 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

17 - 20 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

18 - 21 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

19- 22 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

20 - 23 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

21 - 24 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

22 - 25 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

23 - 26 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

24 - 27 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

25 - 28 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

26 - 29 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

27 - 30 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

28 - 31 มกรำคม 2566 13,888 5,000 

29 มกรำคม - 1 กุมภำพนัธ ์2566 13,888 5,000 

30 มกรำคม - 2 กุมภำพนัธ ์2566 13,888 5,000 

31 มกรำคม - 3 กุมภำพนัธ ์2566 13,888 5,000 

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทำเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 
(ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ) 

สำหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
**ราคาเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง** 



 

 วนัแรก      ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั - เมอืงดำนงั - สะพำนมงักร  

 

 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  
15.55 น. ออกเดนิทางสูท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั ประเทศเวยีดนำม โดย สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี 

(FD) เทีย่วบนิที ่FD638 
17.40 น. เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านชม สะพำนมงักร สะพานขา้มแม่น ้าสายหลักของเมอืงอย่าง แม่น ้าฮาน ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุด
เชือ่มตอ่ส าคญัดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดานัง เป็นสญัลักษณ์ของ
การฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มถีนน 6 
ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ ทีไ่ดรั้บแรง
บันดาลใจจากต านานเกา่แกข่องเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักทา่น
สามารถเดนิไปยัง สะพำนแห่งควำมรกั สะพานทีถู่กตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น ้าฮาน 
เมือ่เดนิลงไปทา่นจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนัน้จะม ีรูปปัน้
ปลำมงักรพน่น ำ้ ทีถ่อืไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงดานังเคยีงคู่ไปกับสะพานมังกร อสิระท่าน
ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 
เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (1)  
 

ทีพ่กั โรงแรม Glamour, Dong Duong ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 วนัทีส่อง      หมูบ่ำ้นแกะสลกัหนิออ่น - หมูบ่ำ้นก ัม๊ทำน - ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงโบรำณฮอยอนั - บำนำฮลิล ์ 

  สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - สวนสนุก The Fantasy Park  

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม
ภายในทา่นจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นได ้
เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้ำนก ั๊มทำน น าท่านสัมผัสกับ
ประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายใน
จะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะ
เป็นทีพั่กของเหลา่ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะ
ประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม 
ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาว
ทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรือกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน้ี่ก็จะมกีาร



ขับรอ้งพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทปิส าหรับคนพายเรือ
กระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบรำณฮอยอนั น าชม บำ้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นทีเ่ก่าแก่และอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดสว่นการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจ าตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกันมาถงึ 5 รุ่น 
 เที่ยวชม สะพำนญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึ้นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานน าท่านสักการะ ศำลกวนอู และเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืน
เก่าแก่สไตลญ์ี่ปุ่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไมไ่กลจากสะพานญีปุ่่ น
นักจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอัน เป็นศูนยร์วมของ
ชาวจีนทีอ่พยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจ าตระกูลกว่า 20 หลัง 
ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่น
อยู่ทีง่านไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบญุตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณคอื การน าธปูทีข่ด
กน้หอยมาจุดไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (3) 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บำนำฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานคิม
ตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับประเทศ 
ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ตากอากาศแห่งน้ีอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จาก
ระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยังยอดเขา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
น าท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรูปน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ 
จากนัน้น าทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลาย
รูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้ก
ท่านระทกึขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บา้นผีสงิ และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย หากท่านไม่ประสงค์ หรืออสิระเล่น รถรำง หรอื Alpine 
coaster เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไมห่วาดเสีย่ว
จนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่ับการควบคมุของเราเอง โดยตัวรถจะสา
มารน่ังได ้2 ทา่น หรอืจะน่ังทา่นเดยีวก็ได ้(การเลน่รถไฟเหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ 
ทางเจา้หนา้ที่จะมีจุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลกึไดใ้นราคาประมาณ 

60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักทอ่งเทีย่ว)  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนบำนำฮลิล ์อำหำรบฟุเฟ่ต ์(4) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เงือ่นไขส ำหรบัพกับนบำนำ่ฮลิล ์3 ทำ่น และพกัแบบครอบครวั 

(บำนำฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส ำหรบั 3 ทำ่น) 

 

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 600 บาท/ทา่น 

4.กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ทา่น 

 

หมำยเหต ุ:  

- หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขำ้งจ ำกดั หำกทำ่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลำ่ว กรุณำสอบถำมหอ้งพกัมำทำงบรษิทั

กอ่นท ำกำรจองทวัร ์

-หอ้งพกับนบำนำฮลิลม์หีลำยตกึ ซึง่กำรตกแตง่หอ้งพกัแตล่ะตกึจะแตกตำ่งกนัออกไป สำมำรถทรำบไดว้ำ่พกัตกึไหน ณ 

วนัทีเ่ช็คอนิเทำ่น ัน้ ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถควำมคุมกำรจดักำรหอ้งพกัดงักลำ่วได ้เนือ่งจำกสทิธิใ์นกำรจดักำรหอ้งพกั

ท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทำ่น ัน้* 



 

 วนัทีส่ำม      สะพำนโกเดน้บรดิจ ์- น ัง่รถไฟโบรำณ - เมอืงเว ้- พระรำชวงัไดโนย้ - รถสำมลอ้ซโิคล ่- 

  ตลำดดงบำ - ลอ่งเรอืมงักร 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินชม สะพำนโกเดน้บรดิจ  ์(Golden Bridge) สะพำนลอยฟ้ำในอุง้มอืยกัษ์ ซึง่เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้ มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื 
ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่น น ัง่รถไฟโบรำณ ขึน้เขาเพือ่เขา้ชม อโุมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานที่
เก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็น
อุณหภูมทิีด่สี าหรับการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งน้ีถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝร่ังเศส ไดเ้วลาสมควรน าทา่นน่ังกระเชา้
ลงจากบานาฮลิล ์

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (6) 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเว ้(Hue) เป็นเมอืงเก่าของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ์ เวยีดนาม
และชาตติะวันตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด ิกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทกุพระองค ์ตัง้แต่องคท์ี ่
1 ถงึองคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแหง่น้ี เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีือ่วา่เป็นเมอืงของกษัตรยิ ์
และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาติ 
อา่วหญา๋ย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม 
น าท่านแวะถ่ายภาพ พระรำชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจีน โดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือพระราชวัง
ตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรุงปักกิง่ประเทศจนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



จากนัน้น าทา่นน่ังรถสำมลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมบรรยากาศรอบๆเมอืง (ราคาทัวรร์วมคา่น่ังรถสามลอ้แลว้) 

 
น าทา่นช็อปป้ิงตลำดดงบำ (Dong Ba) เป็นตลาดสนิคา้ขนาดใหญข่องเมอืงเว ้ทีอ่ยูต่ดิกับเมือ่น ้าเหอืง 
หรอืแมน่ ้าหอม เป็นแหลง่ชมุนุมคนไทยในเมอืงเว ้
น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งของกษัตรยิใ์นอดตี พรอ้มฟงัดนตรพีืน้เมอืงเว ้ลอ่ง
ไปตามแม่น ้าเฮยีงยางหรือแม่น ้าหอม ใหท้่านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแม่น ้าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืน
แบบเวยีดนามสมัยกอ่นทียั่งคงเอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแมน่ ้าที่
ขดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(7)  
 

 ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วม ชุดประจ ำรำชวงศเ์วยีดนำม เพือ่ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ
หลังรับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่แต่ละ
ต าแหน่งก็จะมสีสีนัแตกตา่งกันออกไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั โรงแรม Thanh Lich, Asia hotel ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 วนัทีส่ ี ่    วดัเทยีนมู ่- รำ้นเยือ่ไมไ้ผ ่- วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลำดฮำน - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั -  

  ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง 

เชำ้      บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู่ วัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นดว้ย
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่างๆ ของ
พระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังส ารดิขนาดใหญ่มนี ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปั้น
เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งน้ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดขั้บรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง ณ 
กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต ์และ
ใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแหง่น้ีทา่นจะไดเ้หน็
รถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 



น าท่านแวะชม รำ้นเยือ่ไมไ้ผ ่รา้นของฝากทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม มสีนิคา้ขายมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว สว่นใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ทัง้หมด อสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย  
น าท่านสู่ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง

ดานัง ภายในวิหารแห่งน้ีเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้องค์ต่างๆ ตามความเชือ่ของ

ชาวพืน้เมอืงแถบน้ี นอกจากน้ียังมรูีปป้ันปูนของเจา้

แมก่วนอมิองคใ์หญ ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่

บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่า่คอย

ปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหา

ปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งน้ียังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ี่

มีคนใหค้วามเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวน

มาก 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (9) 
 น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลำดฮำน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว

ไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้ เช่น เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึ
สนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

(แจกขนมปงัเวยีดนำมใหแ้กท่กุทำ่นทีส่นำมบนิทำ่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทำง) 

18.10 น. เดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดย สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD639 
19.55 น.     เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรสลบัโปรแกรมทวัรต์ำมควำมเหมำสม โดยไม่แจง้ให้

ทรำบล่วงหนำ้ อนัเนือ่งมำจำกเหตุกำรณ์ตำ่ง ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุกำรณ์ทำงธรรมชำต ิ

กำรเมอืง สภำพกำรจรำจรท ัง้ทำงบกและทำงอำกำศ สถำนะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภำพอำกำศ

ทีไ่ม่เอือ้อ ำนวย ท ัง้นีท้ำงเรำจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั และกำรบรกิำร

ของรถบสัน ำเทีย่ว ตำมกฎหมำยของเวยีดนำม สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดย

มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ ๆ 

เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ : เนือ่งจำกเป็นกำรจองทวัรล์่วงหนำ้ ณ วนัเดนิทำงจรงิ อำจจะมเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ฟลท์บนิ

ลำ่ชำ้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลำบนิ หำกทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศหรอืตำ่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจำก

กำรเดนิทำง โปรดส ำรองเวลำในกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยำ่งต ่ำ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทำ่นเอง ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



 

 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

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

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

 

 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

 

 

 มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ มำทำงอเีมลลข์องเซลลท์ีท่ำ่ตดิตอ่ 

• ส่งรำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งส่งส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวำ่ตอ้งกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไมส่ง่ส ำเนำ

หนงัสอืเดนิทำง (Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำก

ควำมผดิพลำดจำกกำรสะกดชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอำยุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ

หนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้หำกไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถำมเจำ้หนำ้ที ่



 

 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่
ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

 

 

1. กรณีผูร้ว่มคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น ทำงบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไมม่หีวัหวัหนำ้ทวัร ์(มไีกดท์อ้งถิน่ตลอดกำร
เดนิทำงทีเ่วยีดนำม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่นกำรเดนิทำง 
มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน

การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมตีราป้ัมใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดนิทาง

ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ่้ายในการเดนิทางทัง้หมดไป
เรยีบรอ้ยแลว้ 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถกูตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง  



 หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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