
 

 

เวียดนามกลาง  
 เว ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 3 คืน 

ซุปตาร�... บานาฮิลล�สงกรานต�  
 กําหนดการเดินทาง 12 – 17 เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดยสายการบิน  NOK AIR 

 เมืองดานัง... เมืองแห0งภูเขาหินอ0อนและชายหาดขาวสวย  

 เมืองเว... เมืองหลวงเก0าท่ีมีโบราณสถานอยู0ท่ัวเมือง  

 เมืองฮอยอัน... เมืองมรดกโลกท่ีสวยงามและเงียบสงบ  

 ข้ึนสู0ยอดเขา บานาฮิลล� นั่งกระเชาท่ียาวท่ีสุดในโลก  



 

 

 สะพานลอยฟ>าในอุงมือยักษ�... เอกลักษณ�อันงดงามของเมืองดานัง  

 Vincom Center... แหล0งรวมรานคาแบรนด�ดังคุณภาพเย่ียมท่ีสุดในโลก 

 
เง่ือนไขสําหรับพักบนบาน0าฮิลล� 3 ท0าน และพักแบบครอบครัว 

 
1. เด็กอายุต่ํากว0า 12 ปK และสูงไม0เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ0 2 ท0าน ไม0เสริมเตียง ไม0คิดเพ่ิม 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง ) เพ่ิม 150 บาท / ท0าน 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ช้ัน 1 เตียง / เตียงใหญ0 1 เตียง ) เพ่ิม 500 บาท ต0อท0าน 
4. FAMILY SUIT ( เตียงใหญ0 1 เตียง ) หองเป]น 2 ช้ัน เพ่ิม 800 บาท / ท0าน 
5. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะท่ีบาน0าฮิลล� เพ่ิม 1,600 บาท / ท0าน  

 
 

**ราคานี้ไม0รวมค0าทิปไกด�และคนขับ รวมเป]น 800 บาท ต0อคนลูกคา 1 ท0าน ในส0วนของหัวหนาทัวร�ท่ีดูแลคณะจาก
เมืองไทย ตามแต0ท0านจะเห็นสมควร** 

 
หมายเหตุ :  
สําหรับ บัสท่ี 1 , บัสท่ี 2 และบัสท่ี 3   พักบานาฮิลล� คืนวันท่ี 13 เมษายน 2562 
สําหรับ บัสท่ี 3 และ บัสท่ี 4   พักบานาฮิลล� คืนวันท่ี 15 เมษายน 2562  
(ท้ังนี้บัสท่ี 3 และ บัสท่ี 4 โปรแกรมจะถูกสลับไปนอนท่ีเวและดานังก0อน ในส0วนของโปรแกรมเท่ียวจะไม0มีการตัดออกแต0

อย0างใด) 

12 เม.ย. 62    กรุงเทพมหานคร  (ท0าอากาศยานดอนเมือง) 

23.00 น. สมาชิกทุกท
านพร�อมกัน ณ ท0าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก เคาน�เตอร� 6 สายการบินนกแอร� 
(DD) โดยมีเจ�าหน�าท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําท
านโหลดสัมภาระ 

13 เม.ย. 62    ท0าอากาศยานดอนเมือง–ท0าอากาศยานนานาชาติดานัง–ฮอยอัน-หมู0บานแกะสลักหินอ0อน  
 บานาฮิลล�(คางคืน)-กระเชาลอยฟ>า 

02.10 น. ออกเดินทางสู
 ท0าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี 
DD…… 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ0 ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

 12 – 17 เมษายน 2562  
** เทศกาลสงกรานต� ** 

19,888 19,888 7,000 



 

 

03.45 น. เดินทางถึง ท0าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ
านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองและศุลกากร 
เรียบร�อยแล�วนําท
านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําท
านเดินทางสู
ตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน 
(เวลาทองถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถ่ินประเทศไทย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําท
านเดินทางสู
 เมืองฮอยอัน เป.นเมืองขนาดเล็กริมฝ12งทะเลจีนใต�ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ต้ังอยู
ในเขตจังหวัดกว
างนาม ในอดีตเคยเป.นเมืองท
าท่ีใหญ
ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� 
ห
างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป.นแหล
งท
องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแห
งหนึ่งในเวียดนาม ในป; 
ค.ศ. 1999 องค>การยูเนสโกได�ข้ึนทะเบียนเขตเมืองเก
าของฮอยอันให�เป.นมรดกโลก ด�วยเหตุผลว
าเป.น
ตัวอย
างของเมืองท
าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ในสมัยคริสต>ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและ
สถาป1ตยกรรมท้ังของท�องถ่ินและของต
างชาติไว�ได�อย
างมีเอกลักษณ> และอาคารต
างๆภายในเมืองได�รับการ
อนุรักษ>ให�อยู
ในสภาพเดิมไว�ได�เป.นอย
างดี  
 นําท
านเดินทางสู
 หมู0บานแกะสลักหินอ0อน ท่ีนี้นับเป.นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท
านจะได�พบกับงานเกะสลักท่ีล�วนประดิษฐ>ด�วยมือจากช
างหลากหลายแขนง และอิสระให�ท
านได�
เลือกชมงานหัตศิลปDภายในตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
บ0าย นําท
านสู
เมืองตากอากาศข้ึนชื่อแห
งดานัง บานาฮิลล� ต้ังห
างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช�

เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล>เป.นหล
งท
องเท่ียวตากอากาศมาต้ังแต
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 
โดยได�เกิดแนวคิดการสร�างบ�านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมต้ังแต
ป; 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสได�พ
ายแพ�และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ทําให�บานาฮิลล>ถูกท้ิงร�างมาเป.น
เวลานาน ป1จจุบันรัฐบาลเวียดนามได�กลับมาบูรณะเป.นเมืองท
องเท่ียวตากอากาศแห
งนี้อีกครั้งในป; 2009 
พร�อมกับได�มีการสร�าง กระเชาลอยฟ>า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใช�เป.นเส�นทางสําหรับ
ข้ึนไปยังยอดเขา    

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟiนานาชาติ บนบานาฮิลล� (3) 
ท่ีพัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท0า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
14 เม.ย. 62   บานาฮิลล�-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม-สะพานโกเดนบริดจ�-เมืองเว 
  ตลาดดองบา-ล0องเรือแม0น้ําหอม-แต0งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

อิสระให�ให�ทุกท
านได�สัมผัสกับประสบการณ>ท่ีเต็มไปด�วยเสน
ห>แห
งตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี 
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร�รวมค0าเครื่องเล0นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล0น) เครื่องเล
นใน
สวนสนุกของบานาฮิลล> มีหลากหลายรูปแบบมีให�ท
านเลือก อาทิ เช
น โรงภาพยนต> 4D โลกของไดโนเสาร> 
รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนให�ทุกท
านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล
น รถราง บ�านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยัง
มีร�านช�อปปKLงให�ท
านได�เลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกด�วย และอิสระท
านเดินชม สวนดอกไม สไตล>
ยุโรปท่ีมีดอกไม�เมืองหนาวหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
บ0าย อิสระให�ท
านเดินชม สะพานโกเดนบริดจ� (Golden Bridge) สะพานลอยฟ>าในอุงมือยักษ� ซ่ึงเป.นสถานท่ี

ท
องเท่ียวท่ีพ่ึงเปKดให�นักท
องเท่ียวได�เท่ียวชมได�ไม
นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร ความ
ยาว 150 เมตร โค�งไปตามแนวเขา จุดเด
นคือสะพานถูกทอดผ
านอุ�งมือหินขนาดยักษ>สองมือ ผู�ออกแบบจะ
ทําให�รู�สึกราวกับว
ากําลังเดินอยู
บนเส�นด�ายสีทองท่ีทอดอยู
ในหัตถ>ของเทพ อิสระให�ท
านได�ถ
ายภาพและชม
วิวทิศทัศน>  
นําท
านเดินทางสู
 เมืองเว เป.นเมืองเก
าของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองด�วยกษัตริย> (เวียดนามและชาติ
ตะวันตกจะใช�คําว
า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริย>ในราชวงศ>เหงียนทุกพระองค> ต้ังแต
องค>ท่ี 1 ถึงองค>ท่ี 
13 จะประทับอยู
ท่ีพระราชวังแห
งนี้ เป.นเวลานานถึง 150 ป; เว�จึงมีชื่อว
าเป.นเมืองของกษัตริย> และเป.นท่ีมา
ของต�นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช
น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ อ
าวหญWาย หรือชุด
ประจําชาติของสตรีเวียดนาม  
นําท
านเดินทางสู
 ตลาดดองบา ตลาดขายสินค�าขนาดใหญ
ชื่อดังของเมืองเว� รวบรวมสินค�าเวียดนามมากมาย
เกือบทุกชนิด เช
น เสื้อผ�า กระเปXาเดินทาง ของใช� ของสด ผัก ผลไม� ของทะเล และของท่ีระลึกต
างๆ อิสระ
ให�ท
านได�เดินชมและเลือกซ้ือสินค�าตามอัธยาศัย 
นําท
าน ล0องเรือแม0น้ําหอม หรือ เรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระท่ีนั่งในอดีต ไปตามแม
น้ําเฮืยงยางหรือแม

น้ําหอม ให�ท
านไปชมวิวทิวทัศน>ของสองฝ12งแม
น้ําท่ีเต็มไปด�วยบ�านเรือนแบบเวียดนามสมัยก
อนท่ียังคง
เอกลักษณ>รูปแบบเดิมไว� ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมืองสองฝ12งแม
น้ําท่ีขุดทรายขายเป.นอาชีพหลัก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง พรอมสวมชุดจักรพรรดิ (6) 
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท
านจะได�สวม ชุดประจําราชวงศ�เวียดนาม โดยจะมีการจับฉลากว
าท
าน
ไหนจะได�สวมชุดเป.นใครในราชวศ> และนั่งรับประทานอาหารประจําท่ีของตําแหน
งนั้น 

ท่ีพัก  โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท0า 
 
 



 

 

15 เม.ย. 62 วัดเทียนมู0-พระราชวังไดโนย-สินคา OTOP-เมืองลังโก-ดานัง-สะพานแห0งความรัก 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําท
านเดินทางสู
 วัดเทียนมู0 วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย>กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด
นด�วยเจดีย>
ทรงเกWง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาท้ังหมด 7 ชั้น โดยแต
ละชั้นแทนชาติภพต
างๆ ของพระพุทธเจ�า 
นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก ระฆังสําริดขนาดใหญ
มีน้ําหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปป1Lนเทพเจ�า 6 องค> 
คอยป1ดเป\าความชั่วร�ายออกไปจากวัด วัดแห
งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร>และการเมืองเวียดนามด�วย
เช
นกัน เม่ือป; พ.ศ. 2506 เจ�าอาวาสของวัดได�ขับรถออสตินสีฟ]าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ
ง
อนหรือเมืองโฮจิ
มินห>ในป1จจุบัน เพ่ือประท�วงการบังคับให�ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต> และใช�ความรุนแรงขัดขวางการ
ฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห
งนี้ท
านจะได�เห็นรถออสตินสีฟ]าคันดังกล
าวจัด
แสดงอยู
ภายในวัด 

 นําท
านเดินทางสู
 พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สร�างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป.น
ผู�ออกแบบและควบคุมการก
อสร�าง ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระราชวังกู�กงหรือพระราชวังต�องห�ามท่ียิ่งใหญ

ของกรุงป1กก่ิงประเทศจีน และการก
อสร�างพระตําหนักต
างๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังท้ังหมดได�
นําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส
งจากทางเรือ คําว
าพระราชวังต�องห�าม กล
าวว
าภายในพระตําหนัก
ชั้นในสุด จะเป.นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศ>เท
านั้น ห�ามบุคคลท่ีไม
ใช
เครือญาติของกษัตริย>เข�าไป
เด็ดขาด หรือหากเข�าไปแล�วก็จะไม
มีสิทธิ์ออกมาภายนอกได� คนท่ัวไปจึงเรียกพระราชวังแห
งนี้ว
าพระราชวัง
ต�องห�าม เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกู�กงว
าพระราชวังต�องห�ามเช
นเดียวกัน พระราชวังไดโน�ย มีลักษณะ
เป.นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล�อมรอบด�วย  คูน้ําขนาดใหญ
ท้ังสี่ด�าน (คล�ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวัง
แห
งนี้ใช�เป.นท่ีประทับของกษัตริย>ในราชวงศ>เหงียนมาทุกพระองค> ต้ังแต
จักรพรรดิยาลอง องค>ท่ี 1 จนถึง 
องค>ท่ี 13 จักรกรพรรดิเบ
าไดW กษัตริย>องค>สุดท�าย ซ่ึงทรงสละอํานาจให�กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห>
เดียม เม่ือป; พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศ>จักรี 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บ0าย นําท
านชม สินคา OTOP ท่ีข้ึนชื่อของเมืองเว� เช
น พวกขนมพ้ืนเมืองต
างๆ ชาฮ
องเต� เหล�ายาดองฮ
องเต� 

สามารถซ้ือเป.นของฝากให�เพ่ือนฝูง คนท่ีรู�จักได�อย
างดี 
นําท
านผ
าน เมืองลังโก (Langco) ชมวิวทิวทัศน>เมืองลังโก เป.นตําบลหนึ่งในอําเภอฝูหลก จังหวัดเถ่ือเทียน
เว� ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถึง “หมู
บ�านนก” เป.นเมืองผ
านและเมืองพักในเส�นทาง ดานัง-เว� (เมือง
มรดกโลก) ต้ังอยู
ห
างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห
างจากเว�ประมาณ 60 กม. ระหว
างทางทุกท
านจะได�
เห็นรถลอดอุโมงค>หายเวิน ลังโคเป.นเมืองริมทะเลท่ีข้ึนชื่อ ทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกว�างใหญ
สวยงาม 
ผู�คนท่ีอาศัยอยู
บริเวณทะเลสาบส
วนใหญ
ประกอบอาชีพเลี้ยงหอย จับปลา ทําการประมงพ้ืนบ�าน เป.นต�น 

 นําท
านเดินทางสู
 เมืองดานัง ต้ังอยู
ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ต้ังอยู
ห
างจากเมืองฮานอยไปทาง
ทิศใต� 764 กิโลเมตร และห
างจากเมือง โฮจิมินห> ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว� ทิศ
ตะวันตกและทิศใต�ติดกับจังหวัดกว
างนาม ส
วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต� เมืองดานังเป.นเมืองท่ีมีหาด



 

 

ทรายขาว และมีภูเขาหินอ
อนสลับซับซ�อน และยังเป.นเมืองท
าท่ีสําคัญเพราะในแถบนี้มีหมู
บ�านชาวประมง
จํานวนมากจึงทําให�เกิดเป.นเมืองท
าทางการค�าท่ีสําคัญอีกแห
งหนึ่งของเวียดนาม 

 นําท
านชม สะพานแห0งความรัก ท่ีนิยมของหนุ
มสาวคู
รักกันมาซ้ือกุญแจใสคล�องใส
สะพาน จากนั้นนําท
าน
ชม รูปป1Lนปลามังกร ท่ีเป.นสัญลักษณ>ของเมืองดานัง เมืองท่ีกําลังจากปลากลายเป.นมังกรในระยะใกล�  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (9)  
ท่ีพัก  โรงแรม Dylan ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท0า 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 เม.ย. 62  วัดลินห�อ๋ึง-สะพานมังกร-พิพิธภัณฑ�ศิลปะ-โบสถ�ลูกไก0-ตลาดฮาน-ชอปปxyง Vincom Center  
   ท0าอากาศยานนานาชาติดานงั 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10)  
 นําท
านสู
 วัดลินห�อ๋ึง เป.นวัดท่ีใหญ
ท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห
งนี้เป.นสถานท่ีบูชาเจ�าแม
กวนอิมและ

เทพเจ�าองค>ต
างๆ ตามความเชื่อของชาวพ้ืนเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปป1Lนปูนของเจ�าแม
กวนอิมองค>ใหญ
 
มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงต้ังอยู
บนฐานดอกบัวกว�างถึง35 เมตร มีความเชื่อท่ีว
าคอยปกป1กรักษาและคุ�มครอง
ชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ12ง วัดแห
งนี้ยังเป.นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีคนให�ความเคารพและเข�ามา
สักการะเป.นจํานวนมาก 

 นําท
านผ
านชม สะพานมังกร ถูกสร�างข้ึนเพ่ือเป.นแหล
งท
องเท่ียวอีกแห
งหนึ่งของเมืองดานัง เป.นสัญลักษณ>
ของการฟaLนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว�าง 37.5 เมตร มีถนน 
6 ช
องจราจร โดยได�เปKดใช�งานต้ังแต
ป; 2013 ด�วยสถาป1ตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม
 ท่ีได�รับแรง
บันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกว
าหนึ่งพันป;มาแล�ว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) 
บ0าย  นําท
านชม พิพิธภัณฑ�ศิลปะ ภายในพิพิธภัณฑ>จะมีงานศิลปะส
วนใหญ
ท่ีทําจากหินทรายแกะสลักไว�มากมาย  
 นําท
านชม โบสถ�ลูกไก0 ท่ีชาวฝรั่งเศสมาสร�างในช
วงยึดครองเวียดนาม  
 นําท
านเดินเท่ียวช�อปปKLงใน ตลาดฮาน แหล
งรวบรวมสินค�ามากมายเป.นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย 

สินค�าท่ีโดเด
นคือ งานหัตถกรรม เช
น ภาพผ�าป1กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ�าป1ก กระเปXาป1ก ตะเกียบไม�แกะสลัก 
ชุดอWาวหย
าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค�าอีกมากมายให�ท
านได�เลือกซ้ือ เช
น เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแห�ง เสื้อผ�า กาแฟ สินค�าท่ีระลึก หมวก รองเท�า กระเปXา รวมถึงสินค�าพ้ืนเมือง ท
าน



 

 

จะได�สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในป1จจุบันได�อย
างแท�จริง อิสระให�ท
านได�เลือกซ้ือของฝากและ
ถ
ายภาพตามอัธยาศัย 
นําท
านเดินทางสู
 Vincom Center Shopping Mall ประกอบด�วยห�างสรรพสินค�าสองแห
งท่ีต้ังอยู
ตรง
ข�ามกันโดยมีถนนจอแจก้ันกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลักษณะอาคารทรงคฤหาสน>ในเสน
ห>แบบบารอก
ของฝรั่งเศส ในขณะท่ีตึก B นั้นมีลักษณะเป.นตึกกระจกระฟ]าในรูปแบบทันสมัยพิเศษ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (12)  
 สมควรแก
เวลา นําท
านเดินทางสู
 ท0าอากาศยานนานาชาติดานัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 เม.ย. 62  ท0าอากาศยานนานาชาติดานงั-ท0าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพมหานคร) 
00.15 น. เดินทางสู
 ท0าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เท่ียวบินท่ี DD……. 
01.45 น.     เดินทางถึง ท0าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร�อมความประทับใจ 

******************** 
* ท0านใดมีไฟล�ทบินภายในประเทศต0อ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร� * 

** ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ของตัวท0านเอง ** 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร�สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป]นตน โดยมิตองแจงใหทราบล0วงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 
สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศก�และคนขับจะเป]นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยู0กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป]นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท0องเท่ียวตามสถานท่ี
ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราค0าบริการรวม 

 ค
าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค
าภาษีสนามบิน และค
าภาษีน้ํามัน  

 ค
ารถโค�ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท
า (พัก 2-3 ท
าน/ห�อง)  

 ค
าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต
างๆ ตามรายการท่ีระบุ    



 

 

 ค
าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

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

อัตราค0าบริการนี้ไม0รวม 

× ค
าใช�จ
ายส
วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค
าทําหนังสือเดินทาง ค
าโทรศัพท> ค
าอาหาร เครื่องด่ืม ค
าซักรีด           ค
ามินิ
บาร>ในห�องและค
าพาหนะต
างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ค
าธรรมเนียมวีซ
าเข�าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให�กลับมายื่นร�องขอวีซ
าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได�
ประกาศยกเว�นการยื่นวีซ
าเข�าประเทศให�กับคนไทยสําหรับผู�ท่ีประสงค>พํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม
เกิน 30 
วัน) 

× ค
าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปXาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว
าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ
เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค
าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค
ามัคคุเทศก>ท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวร>อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค�าทิปไกด�และคนขับ รวมเป�น 800 บาท ต�อคนลูกค�า 1 ท�าน ในส�วนของหัวหน�าทัวร�ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย 
ตามแต�ท�านจะเห็นสมควร 

× ภาษีมูลค
าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ
าย 3 % 
 
เดินทางข้ึนต่ํา 34 ท0าน หากตํ่ากว
ากําหนด กรุjปจะไม
สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท
านยินดีท่ีจะชําระค
าบริการเพ่ิม
เพ่ือให�คณะเดินทางได� ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค>ให�ท
านต
อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต
อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ�งให�ท
านทราบล
วงหน�า  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท0านละ 10,000 บาท เนื่องจากเป]นเทศกาลช0วงปKใหม0 ภายหลังจากท่ีท
านส
งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณี
ลูกค�าทําการจองก
อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค
าทัวร>เต็มจํานวน  

 ส
วนท่ีเหลือ ชําระก
อนวันเดินทางอย
างน�อย 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 

 หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล�ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร�อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ� 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู�เดินทางต�องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต�ช่ือพร�อมยืนยันว�า
ต�องการเดินทางท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ�าง, เบอร�โทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง 



 

 

(Passport) มาให� ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังส้ิน 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต�องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว
า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน�ากระดาษอย
างตํ่า 2 
หน�าหากไม
ม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป.นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวร>ชําระเงินค
าจองค
าทัวร>แล�ว ไม
สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได�ทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต
างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ีระบุไว� ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม
คืนค
าทัวร>ไม
ว
ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือท
านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ถ�า
ท
านงดการใช�บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทาง พร�อมคณะถือว
าท
านสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกร�องค
าบริการและเงิน
มัดจาคืน ไม
ว
ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ0านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก0อนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหว0างท0าน
ลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค0าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร0วมคณะไม0ถึง 34 ท0าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค
าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห
งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก
อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล
วงหน�าอันเนื่องจากสาเหตุต
างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล
าช�าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท�วง, 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 แล�ว ทางบริษัทฯ จะถือว
าท
านได�ยอมรับเง่ือนไขข�อตกลง

ต
างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป.นเพียงข�อเสนอท่ีต�องได�รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได�สํารองโรงแรมท่ีพักในต
างประเทศ

เรียบร�อยแล�ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล�เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห�องพัก เป.นสิทธิของโรงแรมในการจัดห�องให�กับกรุjปท่ีเข�าพัก  โดยมีห�องพักสําหรับผู�สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได� โดยอาจจะขอเปลี่ยนห�องได�ตามความประสงค>ของผู�ท่ีพัก ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับความพร�อมให�บริการของโรงแรม และไม

สามารถรับประกันได�   

9. กรณีผู�เดินทางต�องการความช
วยเหลือเป.นพิเศษ อาทิเช
น ใชวีลแชร� กรุณาแจงบริษัทฯ อย0างนอย 7 วันก0อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม
สามารถจัดการได�ล
วงหน�าได�  

10. มัคคุเทศก> พนักงานและตัวแทนของผู�จัด ไม
มีสิทธิในการให�คําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู�จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู�มีอํานาจของผู�จัดกํากับเท
านั้น 



 

 

11. ผู�จัดจะไม
รับผิดชอบและไม
สามารถคืนค
าใช�จ
ายต
างๆ ได�เนื่องจากเป.นการเหมาจ
ายกับตัวแทนต
างๆ ในกรณีท่ีผู�เดินทาง
ไม
ผ
านการพิจารณาในการตรวจคนเข�าเมือง-ออกเมือง ไม
ว
าจะเป.นกองตรวจคนเข�าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท
องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ีส
อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข�าออกเมือง เอกสารเดินทางไม

ถูกต�อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต�องการพักแบบ 3 ท
าน ต
อห�องหรือห�องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห�อง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห�องให�เป.นแบบ แยก 2 ห�อง คือ 1 ห�องพักคู
 และ 1 ห�องพักเด่ียว โดยไม
มีค
าใช�จ
ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช
วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร>อาทิตย> รถอาจจะติด อาจทําให�
เวลาในการท
องเท่ียวและ ช�อปปKLงแต
ละสถานท่ีน�อยลง  โดยเป.นดุลยพินิจของมัคคุเทศก> และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร
วมมือจากผู�เดินทางในบางครั้งท่ีต�องเร
งรีบ เพ่ือให�ได�ท
องเท่ียวตามโปรแกรม 

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

เพ่ิมเวลาได� โดยมัคคุเทศก>และคนขับจะเป.นผู�บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป.นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท
องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร�  / BOOKING FORM 
รายการทัวร>.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผู�ติดต
อ (ผู�จอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผู�เดินทางท้ังหมด.................คน   (ผู�ใหญ
................ท
าน / เด็กอายุต่ํากว
า 12 ป;..............ท
าน) 
จํานวนห�องพักท่ีใช�ท้ังหมด.............ห�อง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย0างถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจ�งความประสงค>อ่ืนตามท่ีท
านต�องการ อาทิเช
น 

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

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร�เรียบรอยแลว 
 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


