
 

 

เว� ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน 
ซุปตาร�.. พาจักรพรรดิเคาท�ดาวน�บานาฮิลล� 

 กําหนดการเดินทาง ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยสายการบิน  VIETJET AIR 

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู5เวียดนาม ด�วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร� 
ชมเมืองเว� เมืองเก5าประวัติศาสตร� ท่ีถูกปกครองด�วยจักรพรรดิเวียดนามกว5า 150 ป> 

นั่งกระเช�าข้ึนยอดบานาฮิลล� เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร�ค  



 

 

ถ5ายภาพกับแลนด�มาร�คใหม5 สะพานโกเด�นบริดจ� พร�อมค�างคืนบนบานาฮิลล� 
ชมอารยธรรมโบราณแห5งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด�ง วัดลินห�อ๋ึง ช�อปปGHงตลาดฮาน 

มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 

**จอยแลนด
 ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 
*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน* 

*โรงแรมบน บานาฮิลล� ไม5มีห�องพักสําหรับ 3 ท5าน หากท5านต�องการพักห�องละ 3 ท5าน ต�องใช�ห�อง Family Bunk และ
เสียค5าใช�จ5ายเพ่ิมท5านละ 150 บาท* 

ราคานีไ้มรวมคาทิปไกด
และคนขับ รวมเป.น 800 บาท ตอคนลูกค1า 1 ทาน ในสวนของหัวหน1าทัวร
ท่ีดูแลคณะจาก
เมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ท5าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว� – ตลาดดองบา – ล5องเรือแม5น้ําหอม -  
 แต5งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น 

07.50 น. สมาชิกทุกท	านพรอมกัน ณ ท5าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคาน�เตอร� E 
สายการบินเวียดเจ็ทแอร� (VZ)  โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท	านและนํา
ท	านโหลดสัมภาระ  

10.50 น. ออกเดินทางสู5ท5าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบิน
ท่ี VZ960  

12.30 น. เดินทางถึง ท5าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ	านพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
เรียบรอยแลวนําท	านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําท	านเดินทางสู	ตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 
(เวลาท�องถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท�องถ่ินประเทศไทย) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (1) 
  ออกเดินทางสู	 เมืองเว� เป/นเมืองเก	าของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองดวยกษัตริย� (เวียดนามและชาติตะวันตก

จะใชคําว	า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย�ในราชวงศ�เหงียนทุกพระองค� ต้ังแต	องค�ท่ี 1 ถึงองค�ท่ี 13 จะ
ประทับอยู	ท่ีพระราชวังแห	งนี้ เป/นเวลานานถึง 150 ป> เวจึงมีชื่อว	าเป/นเมืองของกษัตริย� และเป/นท่ีมาของ

วันเดินทาง ราคาผู�ใหญ5 ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 15,999 15,999 5,000 

30 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 15,999 15,999 5,000 

31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 15,999 15,999 5,000 

“สําหรับช5วงการเดินทางในวันท่ี 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 

จะมีการสลับโปรแกรมการเดินทาง เพ่ือท่ีจะสามารถเคาท�ดาวน�บนบานาฮิลล�ได� ในคืนวันท่ี 31 ธันวาคม 2561” 



 

 

ตนแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช	น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อ	าวหญAาย หรือชุดประจํา
ชาติของสตรีเวียดนาม  
นําท	านเดินทางสู	 วัดเทียนมู5 วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย�กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด	นดวยเจดีย�
ทรงเกAง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาท้ังหมด 7 ชั้น โดยแต	ละชั้นแทนชาติภพต	างๆ ของพระพุทธเจา 
นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสําริดขนาดใหญ	มีน้ําหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปHIนเทพเจา 6 องค� 
คอยปHดเปKาความชั่วรายออกไปจากวัด วัดแห	งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร�และการเมืองเวียดนามดวย
เช	นกัน เม่ือป> พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดไดขับรถออสตินสีฟOาไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ	ง	อนหรือเมืองโฮจิ
มินห�ในปHจจุบัน เพ่ือประทวงการบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต� และใชความรุนแรงขัดขวางการ
ฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห	งนี้ท	านจะไดเห็นรถออสตินสีฟOาคันดังกล	าวจัด
แสดงอยู	ภายในวัด 
จากนั้นนําท	านเดินทางสู	 ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญ	ชื่อดังของเมืองเว รวบรวมสินคาเวียดนาม
มากมายเกือบทุกชนิด เช	น เสื้อผา กระเปSาเดินทาง ของใช ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของท่ีระลึกต	างๆ 
อิสระใหท	านไดเดินชมและเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 

 นําท	าน ล5องเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระท่ีนั่งในอดีต ไปตามแม	น้ําเฮืยงยางหรือแม	น้ําหอม 
ใหท	านไปชมวิวทิวทัศน�ของสองฝHUงแม	น้ําท่ีเต็มไปดวยบานเรือนแบบเวียดนามสมัยก	อนท่ียังคงเอกลักษณ�รูป
แบบเดิมไว ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองสองฝHUงแม	น้ําท่ีขุดทรายขายเป/นอาชีพหลัก 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง พร�อมสวมชุดจักรพรรดิ (2)  
 ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท	านจะไดสวม ชุดประจําราชวงศ�เวียดนาม โดยจะมีการจับฉลากว	าท	าน
ไหนจะไดสวมชุดเป/นใครในราชวศ� และนั่งรับประทานอาหารประจําท่ีของตําแหน	งนั้น 

ท่ีพัก โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท5า 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง เมืองเว� – พระราชวังไดโน�ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล�(ค�างคืน) 

เช�า      บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม (3) 
 จากนั้นนําท	านเดินทางสู	 พระราชวังไดโน�ย (Dai Noi) สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
เป/นผูออกแบบและควบคุมการก	อสราง ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามท่ี
ยิ่งใหญ	ของกรุงปHกก่ิงประเทศจีน และการก	อสรางพระตําหนักต	างๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวัง
ท้ังหมดไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส	งจากทางเรือ คําว	าพระราชวังตองหาม กล	าวว	าภายใน
พระตําหนักชั้นในสุด จะเป/นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ�เท	านั้น หามบุคคลท่ีไม	ใช	เครือญาติของกษัตริย�



 

 

เขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไม	มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได คนท่ัวไปจึงเรียกพระราชวังแห	งนี้ว	า
พระราชวังตองหาม เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกูกงว	าพระราชวังตองหามเช	นเดียวกัน พระราชวังไดโนย 
มีลักษณะเป/นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวย  คูน้ําขนาดใหญ	ท้ังสี่ดาน (คลายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) 
พระราชวังแห	งนี้ใชเป/นท่ีประทับของกษัตริย�ในราชวงศ�เหงียนมาทุกพระองค� ต้ังแต	จักรพรรดิยาลอง องค�ท่ี 1 
จนถึง องค�ท่ี 13 จักรกรพรรดิเบ	าไดA กษัตริย�องค�สุดทาย ซ่ึงทรงสละอํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโง
ดินห�เดียม เม่ือป> พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศ�จักรี 
ออกเดินทางสู	 เมืองดานัง ต้ังอยู	ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ต้ังอยู	ห	างจากเมืองฮานอยไปทางทิศ
ใต 764 กิโลเมตร และห	างจากเมือง โฮจิมินห� ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศ
ตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัดกว	างนาม ส	วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเป/นเมืองท่ีมีหาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินอ	อนสลับซับซอน และยังเป/นเมืองท	าท่ีสําคัญเพราะในแถบนี้มีหมู	บานชาวประมง
จํานวนมากจึงทําใหเกิดเป/นเมืองท	าทางการคาท่ีสําคัญอีกแห	งหนึ่งของเวียดนาม 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Seafood (4) 
 

 
 
 
 

 
นําท	านสู	เมืองตากอากาศข้ึนชื่อแห	งดานัง บานาฮิลล� ต้ังห	างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล�เป/นหล	งท	องเท่ียวตากอากาศมาต้ังแต	สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 
โดยไดเกิดแนวคิดการสรางบานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมต้ังแต	ป> 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสไดพ	ายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ทําใหบานาฮิลล�ถูกท้ิงรางมาเป/น
เวลานาน ปHจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเป/นเมืองท	องเท่ียวตากอากาศแห	งนี้อีกครั้งในป> 2009 
พรอมกับไดมีการสราง กระเช�าลอยฟjา ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเป/นเสนทางสําหรับ
ข้ึนไปยังยอดเขา    
อิสระใหใหทุกท	านไดสัมผัสกับประสบการณ�ท่ีเต็มไปดวยเสน	ห�แห	งตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี 
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร�รวมค	าเครื่องเล	นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล	น) เครื่องเล	นในสวน
สนุกของบานาฮิลล� มีหลากหลายรูปแบบมีใหท	านเลือก อาทิ เช	น โรงภาพยนต� 4D โลกของไดโนเสาร� รถไฟ
เหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุกท	านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล	น รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี
รานชอปป]Iงใหท	านไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย  
 จากนั้นอิสระใหท	านเดินชม สะพานโกเด�นบริดจ� (Golden Bridge) สะพานลอยฟjาในอุ�งมือยักษ� ซ่ึงเป/น
สถานท่ีท	องเท่ียวท่ีพ่ึงเป]ดใหนักท	องเท่ียวไดเท่ียวชมไดไม	นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร 
ความยาว 150 เมตร โคงไปตามแนวเขา จุดเด	นคือสะพานถูกทอดผ	านอุงมือหินขนาดยักษ�สองมือ ผูออกแบบ



 

 

จะทําใหรูสึกราวกับว	ากําลังเดินอยู	บนเสนดายสีทองท่ีทอดอยู	ในหัตถ�ของเทพ อิสระใหท	านไดถ	ายภาพและ
ชมวิวทิศทัศน� 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟpต� บนบานาฮิลล� (5)  
ท่ีพัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท5า 

 
  
 
 
 
 

 

วันท่ีสาม วัดลินห�อ๋ึง – เมืองฮอยอัน – หมู5บ�านก๊ัมทาน – ล5องเรือกระด�ง – วัดฟุกเก๋ียน – สะพานญ่ีปุpน – ศาลกวน
อู – สะพานมังกร 

เช�า      บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม (6) 
 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําท	านสู	 วัดลินห�อ๋ึง เป/นวัดท่ีใหญ	ท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห	งนี้

เป/นสถานท่ีบูชาเจาแม	กวนอิมและเทพเจาองค�ต	างๆ ตามความเชื่อของชาวพ้ืนเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูป
ปHIนปูนของเจาแม	กวนอิมองค�ใหญ	 มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงต้ังอยู	บนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความ
เชื่อท่ีว	าคอยปกปHกรักษาและคุมครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝHUง วัดแห	งนี้ยังเป/นสถานท่ี
ศั ก ด์ิ สิ ท ธิ์ ท่ี มี ค น ใ ห ค ว า ม เ ค า ร พ แ ล ะ เ ข า ม า สั ก ก า ร ะ เ ป/ น จํ า น ว น ม า ก 
นําท	านเดินทางสู	 เมืองฮอยอัน เป/นเมืองขนาดเล็กริมฝHUงทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ต้ังอยู	ในเขตจังหวัดกว	างนาม ในอดีตเคยเป/นเมืองท	าท่ีใหญ	ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ห	างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป/นแหล	งท	องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแห	งหนึ่งในเวียดนาม ในป> 
ค.ศ. 1999 องค�การยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนเขตเมืองเก	าของฮอยอันใหเป/นมรดกโลก ดวยเหตุผลว	าเป/น
ตัวอย	างของเมืองท	าในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสต�ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและ
สถาปHตยกรรมท้ังของทองถ่ินและของต	างชาติไวไดอย	างมีเอกลักษณ� และอาคารต	างๆภายในเมืองไดรับการ
อนุรักษ�ใหอยู	ในสภาพเดิมไวไดเป/นอย	างดี  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (7) 
 
 
 
 
 
 



 

 

ออกเดินทางสู	 หมู5บ�านก๊ัมทาน นําท	านสัมผัสกับประสบการณ�ใหม	ในหมู	บานเล็กๆ ท่ีต้ังอยู	ในเมืองฮอยอัน 
ภายในจะเป/นสวนมะพราวและมีแม	น้ําลอมรอบ ในช	วงสมัยสงครามนั้นจะเป/นท่ีพักของเหล	าทหารหาญ ใน
ปHจจุบันอาชีพหลักของคนท่ีนี่จะประกอบอาชีพทําประมงเป/นหลัก หลังจากนั้นนําท	านทํากิจกรรม ล5องเรือ
กระด�ง ท	านจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถ่ิน และระหว	างท่ีล	องเรือกระดงอยู	นั้นชาวบาน
ท่ีนี้ก็จะมีการขับรองพลงพ้ืนเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป/นจังหวะดนตรี 

 นําท	านเท่ียวชม วัดฟุกเก๋ียน เป/นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ	และเก	าแก	ท่ีสุด เป/นศูนย�รวมของชาวจีนท่ีอพยพเขา
มาในช	วงป> พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจากบานเก	าแก	ประจําตระกูลกว	า 20 หลัง ปHจจุบันใชเป/นท่ีพบปะของ
คนหลายรุ	น และเป/นศูนย�กลางของการเท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด	นอยู	ท่ีงานไมแกะสลัก ลวดลาย
สวยงาม ท	านสามารถทําบุญต	ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเป/นกนหอย มาจุดท้ิงไว เพ่ือเป/น
สิริมงคล  

 เท่ียวชม สะพานญ่ีปุpน (Japanese Covered Bridge) อีกหนึ่งสัญลักษณ�สําคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสราง
ข้ึนมาแลวกว	า 400 ป> สะพานมีลักษณะโคงแบบสถาปHตยกรรมญ่ีปุKน หลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลือง
เป/นคลื่นสวยงาม เดินเขาไปกลางสะพานนําท	านสักการะ ศาลกวนอู และเม่ือขามสะพานมายังอีกฝHUงหนึ่ง 
คุณจะพบเห็นบานเรือนเก	าสไตล�ญ่ีปุKนแท ตลอดจนรานคาริมสองฝHUงถนนใหท	านไดเลือกซ้ือเลือกชมตาม
อัธยาศัย 

 ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นําท	านผ	านชม สะพานมังกร ถูกสรางข้ึนเพ่ือเป/นแหล	งท	องเท่ียวอีกแห	งหนึ่ง
ของเมืองดานัง เป/นสัญลักษณ�ของการฟ̂Iนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และ
ความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช	องจราจร โดยไดเป]ดใชงานต้ังแต	ป> 2013 ดวยสถาปHตยกรรมท่ีบวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม	 ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกว	าหนึ่งพันป>มาแลว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูกุ�ง Lobster (8)  
ท่ีพัก  โรงแรม Dylan Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท5า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีส่ี เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท5าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร 

เช�า      บริการอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม (9) 
 นําท	านเดินเท่ียวชอปป]Iงใน ตลาดฮาน แหล	งรวบรวมสินคามากมายเป/นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย 

สินคาท่ีโดเด	นคือ งานหัตถกรรม เช	น ภาพผาปHกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปHก กระเปSาปHก ตะเกียบไมแกะสลัก 
ชุดอAาวหย	าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินคาอีกมากมายใหท	านไดเลือกซ้ือ เช	น เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแหง เสื้อผา กาแฟ สินคาท่ีระลึก หมวก รองเทา กระเปSา รวมถึงสินคาพ้ืนเมือง ท	าน
จะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปHจจุบันไดอย	างแทจริง อิสระใหท	านไดเลือกซ้ือของฝากและ
ถ	ายภาพตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หม่ีขวาง หรือขนมปzงเวียดนาม (10)  
 จากนั้นนําท	านออกเดินทางสู	 ท5าอากาศยานนานาชาติดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
13.15 น. เดินทางสู	 ท5าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เท่ียวบิน

ท่ี VZ961  
14.55 น.     เดินทางถึง ท5าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

**ราคาไม5รวมค5าทิป** 
* ท5านใดมีไฟล�ทบินภายในประเทศต5อ โปรดแจ�งให�บริษัทฯทราบในวันจองทัวร� * 

** ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของตัวท5านเอง ** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป~นต�น โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล5วงหน�า การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 
สามารถให�บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได� โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเป~นผู�บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยู5กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป~นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท5องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราค5าบริการรวม 

 ค	าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค	าภาษีสนามบิน และค	าภาษีน้ํามัน  

 ค	ารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท	า (พัก 2-3 ท	าน/หอง)  

 ค	าธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีต	างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค	าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค	าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท	องเท่ียว วงประกันท	านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม�) 
 
 
 



 

 

อัตราค5าบริการนี้ไม5รวม 

× ค	าใชจ	ายส	วนตัวของผูเดินทาง อาทิ ค	าทําหนังสือเดินทาง ค	าโทรศัพท� ค	าอาหาร เครื่องด่ืม ค	าซักรีด           ค	ามินิ
บาร�ในหองและค	าพาหนะต	างๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

× ค	าธรรมเนียมวีซ	าเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซ	าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได
ประกาศยกเวนการยื่นวีซ	าเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงค�พํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม	เกิน 30 
วัน) 

× ค	าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปSาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว	าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ	เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค	าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว 

× ค	ามัคคุเทศก�ทองถ่ิน และหัวหนาทัวร�อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก
, คนขับรถ, 200 บาท/ทาน/วัน, ค5าทิปหัวหน�าทัวร�แล�วแต5ความพึงพอใจของท5าน 

× ภาษีมูลค	าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ	าย 3 % 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 20 ท5าน หากตํ่ากว	ากําหนด กรุcปจะไม	สามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกท	านยินดีท่ีจะชําระค	าบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค�ใหท	านต	อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต	อไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหท	านทราบล	วงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท5านละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีท	านส	งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองก	อนวันเดินทางภายใน 
20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค	าทัวร�เต็มจํานวน  

 จอยแลนด�ไม5เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท5าน 

 ส	วนท่ีเหลือ ชําระก	อนวันเดินทางอย	างนอย 30 วัน 

 หากไม�ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�
ระบุไว�ท้ังหมดนี้แล�ว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแล1ว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พร1อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ
 

 สงรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู1เดินทางต1องสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต
ช่ือพร1อมยืนยันวา
ต1องการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ1าง, เบอร
โทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให1 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช1ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังส้ิน 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว	า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนากระดาษอย	างตํ่า 2 
หนาหากไม	ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป/นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร�ชําระเงินค	าจองค	าทัวร�แลว ไม	สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต	างประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม	คืนค	าทัวร�ไม	ว	ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือท	านออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ท	านงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม	เดินทาง พรอมคณะถือว	าท	านสละสิทธิ์ ไม	อาจเรียกรองค	าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม	ว	ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ5านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก5อนทําการจอง เพ่ือความถูกต�องและความเข�าใจตรงกันระหว5างท5าน
ลูกค�าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค5าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู�ร5วมคณะไม5ถึง 20ท5าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค	าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห	งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก	อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบล	วงหนาอันเนื่องจากสาเหตุต	างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม	รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล	าชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด

งาน,การก	อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู	นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม	รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท	าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท	องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท	านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค	าทัวร�ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือว	าท	านไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลง

ต	างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป/นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในต	างประเทศ

เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป/นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุcปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค�ของผูท่ีพัก ท้ังนี้ข้ึนอยู	กับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไม	
สามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความช	วยเหลือเป/นพิเศษ อาทิเช	น ใช�วีลแชร� กรุณาแจ�งบริษัทฯ อย5างน�อย 7 วันก5อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม	สามารถจัดการไดล	วงหนาได  

10. มัคคุเทศก� พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไม	มีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเท	านั้น 

11. ผูจัดจะไม	รับผิดชอบและไม	สามารถคืนค	าใชจ	ายต	างๆ ไดเนื่องจากเป/นการเหมาจ	ายกับตัวแทนต	างๆ ในกรณีท่ีผูเดินทาง
ไม	ผ	านการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม	ว	าจะเป/นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท	องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส	อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม	
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ท	าน ต	อหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม	เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดหองใหเป/นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู	 และ 1 หองพักเด่ียว โดยไม	มีค	าใชจ	ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช	วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร�อาทิตย� รถอาจจะติด อาจทําให
เวลาในการท	องเท่ียวและ ชอปป]Iงแต	ละสถานท่ีนอยลง  โดยเป/นดุลยพินิจของมัคคุเทศก� และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร	วมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเร	งรีบ เพ่ือใหไดท	องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมท	านวันละ 1ขวด ต	อคนต	อวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ

เพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเป/นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู	กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป/นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท	องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร�  / BOOKING FORM 
รายการทัวร�.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดต	อ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ	................ท	าน / เด็กอายุต่ํากว	า 12 ป>..............ท	าน) 
จํานวนหองพักท่ีใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผู�เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย5างถูกต�องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห�องพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงค�อ่ืนตามท่ีท	านตองการ อาทิเช	น 

อาหาร   ไม	ทานเนื้อวัว  ไม	ทานเนื้อหมู  ไม	ทานสัตว�ป>ก  ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ข�าพเจ�ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร�เรียบร�อยแล�ว 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู�จอง 
 

(..............................................................) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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