
 

 

รหัสทัวร AST1900815 
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ) 
 

 
 
ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอมพรอม การแสดงพ้ืนบานบนเรือ น่ังกระเชาข้ึนบานาฮิลล  

รวมคาบัตรเขาชมแฟนตาซีปารค และเคร่ืองเลน ,พระราชวังเว เมืองโบราณฮอยอัน 
ชมจุด CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานที่ยอดนิยมมากท่ีสุดในตอนน้ี 

ทดลองลองน่ังเรือกระดง 1 ในลิสท่ีไมควรพลาดเม่ือไปเยือนฮอยอัน 
ชอปปم�งสินคา พ้ืนเมือง ณ ตลาดฮาน , สักการเจาแมกวนอิม ณ วัดหลินหอ๋ึง 

บริการน้ําด่ืมบนรถทานละ 1 ขวด  + สมมาคุณฟรี !!! ...รับหมวกทานละ 1 ใบ 
 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดและคนขับ รวมเปน 800 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน ในสวนของหัวหนา
ทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร 



 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเชาบานาฮิลล – บานาฮิลล 
Fantasy Park  (รวมเคร่ืองเลน) – นอนพักที่บานาฮิลล 
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบินไทย

เวียดเจ็ทแอร (VZ) เคาทเตอร ...ประตู ...โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลด
สัมภาระ  

10.50 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน THAI VIETJET 
AIR เที่ยวบินที่ VZ960 

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ (เวลาประเทศเวียดนามกับประเทศไทยจะ
เปนเวลาเดียวกัน) 

เท่ียง รับประทานอาหาร ณ รานอาหาร  (1)  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานสู เมืองดานัง ต้ังอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศ
เหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัดกวางนาม สวนทิศ
ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานัง ต้ังอยูหางจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 
764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร เมือง
เวเคยเปนเมืองหลวงเกาของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินออน สลับซับซอนและยังเปนเมืองทาที่สําคัญ เหตุเพราะ



 

 

ในแถบน้ีมีหมูบานชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาท่ี
สําคัญเมืองตากอากาศ บานาฮิลล ต้ังหางจากเมืองดานังประมาณออกไปประมาณ 
40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลงทองเท่ียว
ตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสรางบานพัก
และโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส สมัยอาณานิคมต้ังแตป 1919 หลังจากจบสงคราม
ฝร่ังเศสไดพายแพ และไดเดินทางกลับประเทศไป ทําใหบานาฮิลลถูกท้ิงราง และ
ไดกลับมาบูรณะเปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศอีกคร้ังในป 2009 พรอมกับไดมี
การสรางกระเชาลอยฟ�าท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล  
 หลังรับประทานอาหารใหทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณท่ีเต็มไปดวยเสนหแหง
ตํานานและ จินตนาการของการผจญภัยท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (รวม
คาเคร่ืองเลนบนสวนสนุก ยกเวน  พิพิธภัณฑสามมิติและบานผีสิงที่ไมรวมใหใน
รายการ) เคร่ืองเลนท่ีเปนสวนสนุกของบานาฮิลลใหทานไดเลนเคร่ืองเลน
หลากหลายรูปแบบมีใหทานเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D 
โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุกทานระทึกขวัญไปกับเคร่ืองเลน 
นอกจากน้ียังมีรานชอปปم�งใหทานได เลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีก
ดวย และยังมีเคร่ืองเลนอ่ืนๆอีกใหทานไดลองพิสูจนอีกมากมายจากน้ันอิสระให
ทานไดเดินชมสะพาน Golden Bridge ซ่ึงเปนสถานที่ทองเที่ยวที่พ่ึงเปดให
 นักทองเท่ียวไดเที่ยวชมไดไมนานมาน้ี อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills บนเขาบานาฮิลล  



 

 

โรงแรมบน บานาฮิลล ไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน หากทานตองการพักหองละ 3 ทาน ตองใช

หอง Family Bunk และเสียคาใชจายเพ่ิมทานละ 150 บาท 
 
วันที่สอง    บานาฮิลล – เมืองลังโก – พระราชวังไดโนย (พระราชวังเว) –ตลาดดองบา- 

ลองเรือแมน้ําหอม 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

หลังรับประทานอาหารนําทําทานเดินทางน่ังกระเชาเพ่ือเดินทางตอไปยังเมืองลังโก
นําทานออกเดินทางสู เมืองลังโก นําทานชมวิวทิวทัศนและนําคณะสัมผัสกับ
ธรรมชาติของเมืองแหงน้ี เมืองลังโก (Langco) เปนตําบลหน่ึงในอําเภอฝูหลก 
จังหวัดเถ่ือเทียนเว ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถึง“หมูบานนก” เปนเมืองผาน
และเมืองพักในเสนทาง ดานัง-เว (เมืองมรดกโลก) ต้ังอยูหางจากตัวดานัง
ประมาณ 40 กม. หางจากเวประมาณ 60 กม. ระหวางทางทุกทานจะไดเห็นรถ
ลอดอุโมงคหายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันท่ีน่ี เพราะลังโค
เปนเมืองริมทะเลท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองอาหารทะเลอรอยสดใหม ทะเลสาบลังโกมีอาณา
บริเวณกวางใหญสวยงาม ผูคนท่ีอาศัยอยูบริเวณทะเลสาบสวนใหญประกอบ
อาชีพเล้ียงหอย จับปลา ทําการประมงพ้ืนบาน ระหวางทางนําทานแวะพักผอน
รานกาแฟข้ึนช่ือของเวียดนามและชมผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากเย้ือไมไผ ซ่ึง
เปนนวรรตกรรมใหมประเทศฝร่ังเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมาเผา ผานขบวนการ
ตางๆเพ่ือจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มีประโยชนดี
ตอสุขภาพ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood (4) 



 

 

 หลังรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตาม
ความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส 
เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซึ่ง
จําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือ
พระราชวังตองหามท่ีย่ิงใหญของกรุงปกก่ิง
ประเทศจีน และการกอสรางพระตําหนักตางๆ
รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมด 
ไดนําอิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสงจากทางเรือคําวาพระราชวังตองหาม 
กลาววาภายในพระตําหนักช้ันในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทาน้ัน 
หามบุคคลท่ีไมใชเครือญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมี
สิทธ์ิออกมาภายนอกได คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวาพระราชวังตองหาม 
เหมือนกับท่ีคนจีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวัง
ไดโนย มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูน้ําขนาดใหญทั้งสี่ดาน 
(คลายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) มีกําแพงอิฐขนาดใหญถึง 3 ช้ัน กําแพงช้ันนอก
มีความยาวตลอดแนว 11 กิโลเมตร หรือยาวดานละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร 
หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป�อมปราการ มีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร 
และพระราชวังแหงน้ีใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุกพระองค 
ต้ังแตจักรพรรดิยาลอง องคท่ี 1 จนถึงจักรกรพรรดิเบาได กษัตริยองคสุดทาย องค
ที่ 13 ซ่ึงทรงสละอํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินหเดียม เม่ือป พ.ศ. 
2488 (ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 8 ของราชวงศจักรี) หลังจากน้ันนําทุกทาน
เดินทางสู เมืองเว เมืองเวเปนเมืองเกาของเวียดนามในสมัยท่ีปกครองดวยกษัตริย 
(เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริยใน
ราชวงศเหงียนทุกพระองค ต้ังแตองคที่ 1 ถึงองคท่ี 13 จะประทับอยูท่ีพระราชวัง
แหงน้ี เปนเวลานานถึง 150 ป เวจึงมีช่ือวาเปนเมืองของกษัตริย และเปนท่ีมาของ
ตนแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ ชุด อาวหญาย 
หรือชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม ชวงเย็นพาทานเดินชอปปم�ง ตลาดดองบา 
เปนตลาดที่ต้ังอยูริมแมน้ําหอม สินคาสวนใหญจะเปนสินคาจําพวกเส้ือผา กระเป�า 
ผาปก สรอย กําไล ผักและผลไมสด โดยรอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึก 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 
จากน้ันนําทานลองเรือแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงดนตรี 
 

 



 

 

พักที่   โรงแรม Muong Thanh Holiday Hue Hotel หรือเทียบเทา ระดับ 4ดาว  

  

 

 

 
วันที่สาม   เมืองเว – วัดเทียนมู – สะพานมังกร – หมูบานหินออน – ฮอยอัน – เมืองโบราณ

ฮอยอัน – หมูบานก๊ัมทาน – น่ังเรือกระดงฮอยอัน – วัดฟุ�กเก๋ียน – บานโบราณ – 
สะพานญ่ีปุ�น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง  - สะพานมังกร 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (6)  
 หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางสักการะ วัดเทียนมู จากน้ันนําทานเดินทาง
สูรานขายของโอทอปของเวียดนาม ใหทานไดอิสระ
ชิมชา ขนมช่ือดังข้ึนช่ือของ เวียดนาม ใหทานไดอิสระ
เลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศํยจากน้ันนําทานเดินทางสู 
เมืองดานัง ดานัง เปนเมืองทาสําคัญของประเทศ
เวียดนาม ต้ังอยูชวงกลางคอนไปทางใต คือริมชายฝم�ง
ทะเลจีนใตและที่ราบสูงตอนกลาง จัดเปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนาม ซ่ึง
เติบโตอยางรวดเรว็ท้ังขนาดและความสําคัญ รวมถึงเปน 1 ใน 5 เขตการปกครอง
สวนทองถ่ินในเวียดนาม นอกจากน้ีดานังก็ยังมีสถานท่ีทองเที่ยวยอดนิยมมากมาย
ซ่ึงสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว ตางชาติใหมาเยือนไดดังน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood (7)  
 หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู หมูบานแกะสลักหินออน ที่น้ีนับเปน
หน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะ
สลักท่ีลวนประดิษฐดวยมือจากชางหลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชม
งานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง ฮอยอัน เมืองฮอย
อันเปนเมืองขนาดเล็กริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ต้ังอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปนเมืองทาที่ใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 กม. เปนแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงในเวียดนาม ในป ค.ศ. 1999 



 

 

องคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวย
เหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษ
ที่ 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถ่ินและของ
ตางชาติไวไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษให
อยูในสภาพเดิมไวไดเปนอยางดี นําทานเดินทางสู หมูบานก๊ัมทาน นําทานสัมผัส
กับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ ที่ต้ังอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวน
มะพราวและมีแมน้ําลอมรอบ ในชวงสมัยสงครามน้ันจะเปนท่ีพักของเหลาทหาร
หาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนที่น่ีจะประกอบอาชีพการทําประมงเปนหลัก ใน
ระหวางที่ใหทานทําทํากิจกรรม ลองเรือกระดง น้ันทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอัน
สวยงามของชาวบาน และระหวางท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลองเรือกระดงอยูน้ันชาวบานท่ีน้ีก็จะมีการขับรองเพลงพ้ืนเมือง และนําไมพายเรือ
มาเคาะเพ่ือประกอบเปนจังหวะดนตรี จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดฟุ�กเก๋ียน เปน
วัดของชาวสมาคมชาวจีนถ่ินใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สถานท่ีวัดฟุ�
กเก๋ียนแหงน้ีใชเปนสถานที่พบปะของผูคนหลายๆรุน วัดแหงน้ีมีจุดเดนคืองานไม
แกะสลัก สวนใหญสลักลวดลายออกไปทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ทุกทานที่มา
วัดฟุ�กเก๋ียนแหงน้ีสวนใหญมาทําบุญในเร่ืองของการตออายุโดยพิธีสมัยโบราณโดย
การนําธูปที่ขดเปนกนหอยมาจุดทิ้งไวเพ่ือเปนสิริมงคลแกทุกทาน จากน้ันนําทาน
ชม บานโบราณ Old House of Tan Sky ซ่ึงบานหลังน้ีเคยเปนบานหลังเดิม



 

 

ของชาวเวียดนามที่มีฐานะดีในสมัยน้ัน บานโบราณแหงน้ีมีความเกาแกและมีอายุ
มากกวา 200 ป ปจจุบันไดบํารุงรักษาไวเปนอยางดี และยังเปนท่ีอยูอาศัยของ
ทายาทรุนที่ 7 ของตระกูลอีกดวย ในสวนของการออกแบบน้ันตัวอาคารเปนการ
ผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเปน
ญี่ปุ�น และยังคงความด้ังเดิมของเวียดนามไว ดานหนาและดานหลังของบานหลังน้ี
จะติดกับถนนดานหลังจะอยูใกลกับแมน้ําทูโบนทานสามารถถายรูปเพ่ือเก็บภาพ
บรรยายกาศของท่ีน้ีได นําทานชม สะพานญี่ปุ�น สะพานแหงน้ีไดถูกสรางข้ันจาก
ชุมชนชาวญ่ีปุ�น เม่ือ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักด์ิสิทธิ์ เช่ือกันวา
สรางข้ึนเพ่ือสวดใหกับวิญญาณของมังกร ชาวญ่ีปุ�นมีความเช่ือที่วามังกรน้ันอยูใต
พิภพ สวนตัวมังกรน้ันอยูท่ีประเทศอินเดียและหางน้ันอยูที่ประเทศญ่ีปุ�น สวนลําตัว
น้ันอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรเกิดการพลิกตัวจะทําใหปรากฎการณน้ําทวมหรือ
แผนดินไหว ชาวญีปุ่�นจึงชวยกันสรางสะพานน้ีข้ึนมาโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัว
เพ่ือกําจัดมังกรไมใหเกิดภัยพิบัติข้ึนอีก จากน้ันนําทานชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยูบน
สะพานญ่ีปุ�น ละแวกน้ันจะมีชาวบานนําสินคาตางๆออกมาเรียงรายไวที่หนาบาน 
เพ่ือใหนักทองเที่ยวไดเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก เพ่ือเปนของฝาก สวนใหญสินคาท่ี
นักทองเที่ยวนิยมซ้ือกลับไปจะเปนของจําพวก กระเป�า และ โคมไฟพ้ืนเมือง เปน
ตน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง 

 

 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 

นําทานชม สะพานมังกร เปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเที่ยวท่ีนักทองเที่ยวสวนใหญไม
ควรพลาด สะพานมังกรเปรียบเสมือนเปนสะพานแหงความสําเร็จของประเทศ



 

 

เวียดนาม ซ่ึงมีความยาวของสะพานถึง 666 เมตร ความกวางเกือบเทากับถนนถึง 
6 เลนส และเช่ือมตอกันสองฝากของแมน้ําฮัน สะพานมังกรน้ีออกแบบและสราง 
ออกมาเพ่ือเปนสัญลักษณของการฟم�นฟูประเทศและฟم�นฟูในดานของเศรษฐกิจ 
และไดมีการเปดใชสะพานแหงน้ีในป2013 ที่ผานมา ดวยสถาปตยกรรมท่ียังคง
เอกลักษณความเปนประเทศเวียดนามและบวกกับเทคโนโลยีท่ีรวมสมัย ตัวสะพาน
จึงออกมาในรูปแบบที่สวยงาม 
โดยในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสันกวา 1,000 หลอด อยาง
สวยงามตระการตา ทําใหสะพานแหงน้ีโดดเดน  

ในชวงวันเสาร-อาทิตยสะพานแหงน้ีมีการโชวมังกรพนไฟ พนน้ําอยางอลังการ ในเวลา 
21.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

พักที่  โรงแรม ADINA HOTEL / BIEN VANG HOTEL ระดับ 3ดาว หรือเทียบเทา 
  
 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ี  ดานัง – ชอปปم�งตลาดฮาน – กรุงเทพ 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 



 

 

 จากน้ันนําทานแวะสักการะ วัดลินหอ๋ึง เปนวัดท่ีใหญที่สุด
ของเมืองดานัง ภายในวิหารแหงน้ีเปน สถานที่บูชาเจาแม
กวนอิมและเทพเจาองคตางๆ ตามความเช่ือของชาวบาน
แถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ 
ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงต้ังอยูบนฐานดอกบัวกวางถึง
35 เมตร มคีวามเช่ือท่ีวาคอยปกปกรักษาและคุมครอง
ชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝم�ง วัดแหงน้ียังเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่
ชาวบานไดใหความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวนมาก 

 นําทานเดินเที่ยวชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซ่ึงในตลาดมีสินคาใหทานไดเลือกซ้ือ
หลากหลายชนิดไมวาจะเปน เส้ือผา , กระเป�า , รองเทา , เครื่องด่ืมแอลกอฮอล , 
รวมถึงของหวานชอคโกแลตตางๆ 

 จากน้ันนําทานออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติดานัง  
13.15 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET 

AIR เที่ยวบินที่ VZ961 
14.55 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 
 
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
(ลูกคาควรเตรียมกระเป�าใบเล็กแยกไปเพ่ือสะดวกในการพกติดตัวข้ันที่พักบนบานาฮิลล) 
อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
15-18 พ.ค 62 12,999 12,999 4,000 

16-19 พ.ค 62 13,999 13,999 4,000 

18-21 พ.ค 62 14,999 14,999 4,000 



 

 

6-9 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

8-11 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

9-12 มิ.ย 62 12,999 12,999 4,000 

20-23 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

22-25 มิ.ย 62 13,999 13,999 4,000 

4-7 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

6-9 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

12-15 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

13-16 ก.ค 62 14,999 14,999 4,000 

15-18 ก.ค 62 13,999 12,999 4,000 

16-19 ก.ค 62 13,999 12,999 4,000 

17-20 ก.ค 62 12,999 12,999 4,000 

18-21 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

20-23 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

26-29 ก.ค 62 14,999 14,999 4,000 

27-30 ก.ค 62 14,999 14,999 4,000 

28-31 ก.ค 62 13,999 13,999 4,000 

9-12 ส.ค 62 14,999 14,999 4,000 

10-13 ส.ค 62 14,999 14,999 4,000 

11-14 ส.ค 62 13,999 13,999 4,000 



 

 

12-15 ส.ค 62 12,999 12,999 4,000 

21-24 ส.ค 62 12,999 12,999 4,000 

12-15 ก.ย 62 13,999 13,999 4,000 

14-17 ก.ย 62 13,999 13,999 4,000 

15-18 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

18-21 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

22-25 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

23-26 ก.ย 62 11,999 11,999 4,000 

25-28 ก.ย 62 12,999 12,999 4,000 

26-29 ก.ย 62 13,999 13,999 4,000 

6-9 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

7-10 ต.ค 62 11,999 11,999 4,000 

9-12 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

10-13 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

12-15 ต.ค 62 14,999 14,999 4,000 

14-17 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

15-18 ต.ค 62 11,999 11,999 4,000 

18-21 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

19-22 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

21-24 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 



 

 

22-25 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

23-26 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

24-27 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

26-29 ต.ค 62 13,999 13,999 4,000 

27-30 ต.ค 62 12,999 12,999 4,000 

28-31 ต.ค 62 11,999 11,999 4,000 

JOIN LAND ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน หัก 3,000 บาท/ทาน 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนํา
เท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได 
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางน้ันๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 
 คาน้ําหนักกระเป�า  สัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เง่ือนไขตามกรรมธรรม) 
 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 



 

 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ 200 บาท/ทาน/วัน, รวมเปน 800 บาท / ทาน / ทริป สวน

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

เดินทางข้ึนต่ํา 15 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน   

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเง่ือนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เง่ือนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 



 

 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย
มาทางแฟกซ 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินท้ังส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport  จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนข้ึนไป และ
เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง  
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


