
 

 

รหัสทัวร TTN1900915 
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง บานาฮิลล ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ) 
 

ชมเมืองเว เมืองเกาประวัติศาสตร ท่ีถูกปกครองดวยจักรพรรดิเวียดนามกวา 150 ป 
น่ังกระเชาข้ึนยอดเขาบานาฮิลล เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปารค  
ถายภาพกับแลนดมารคใหม สะพานโกเดนบริดจ พรอมคางคืนบนบานาฮิลล 
ชมอารยธรรมโบราณแหงเมืองฮอยอัน น่ังเรือกระดง วัดลินหอ๋ึง ชอปปم�งตลาดฮาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา 

– ลองเรือแมน้ําหอม - แตงชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น 
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 10 เคานเตอร U สายการบินเวียดเจ็ทแอร (VZ)  โดยมีเจาหนาท่ีคอย
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

10.50 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
VIETJET AIR เที่ยวบินท่ี VZ960  

12.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคน
เขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากน้ันนําทานเดินทาง
สูตัวเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาทองถ่ินประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาทองถ่ินประเทศไทย) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (1) 
  ออกเดินทางสู เมืองเว เปนเมืองเกาของเวียดนามในสมัยที่ปกครองดวยกษัตริย 

(เวียดนามและชาติตะวันตกจะใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) กษัตริยใน
ราชวงศเหงียนทุกพระองค ต้ังแตองคที่ 1 ถึงองคท่ี 13 จะประทับอยูท่ีพระราชวัง
แหงน้ี เปนเวลานานถึง 150 ป เวจึงมีช่ือวาเปนเมืองของกษัตริย และเปนท่ีมาของ
ตนแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ ชุดประจําชาติ 
อาวหญาย หรือชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม  
นําทานเดินทางสู วัดเทียนมู วัดช่ือดังของเมืองดานัง ศูนยกลางทางพุทธศาสนา
นิกายเซน โดดเดนดวยเจดียทรงเกง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหล่ันกันลงมาทั้งหมด 
7 ช้ัน โดยแตละช้ันแทนชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา นอกจากน้ันยังมีศิลาจารึก 
ระฆังสําริดขนาดใหญมีน้ําหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปم�นเทพเจา 6 องค 
คอยปดเป�าความช่ัวรายออกไปจากวัด วัดแหงน้ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร
และการเมืองเวียดนามดวยเชนกัน เม่ือป พ.ศ. 2506 เจาอาวาสของวัดไดขับรถ
ออสตินสีฟ�าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซงอนหรือเมืองโฮจิมินหในปจจุบัน เพื่อประทวง
การบังคับใหประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต และใชความรุนแรงขัดขวางการฉลอง
วันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแหงน้ีทานจะไดเห็นรถออสตินสี
ฟ�าคันดังกลาวจัดแสดงอยูภายในวัด 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดดองบา ตลาดขายสินคาขนาดใหญช่ือดังของเมืองเว 
รวบรวมสินคาเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เชน เส้ือผา กระเป�าเดินทาง ของใช 



 

 

ของสด ผัก ผลไม ของทะเล และของที่ระลึกตางๆ อิสระใหทานไดเดินชมและเลือก
ซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

 นําทาน ลองเรือมังกร หรือเรือสําราญมังกรเสมือนเรือพระท่ีน่ังในอดีต ไปตาม
แมน้ําเฮืยงยางหรือแมน้ําหอม ใหทานไปชมวิวทิวทัศนของสองฝم�งแมน้ําที่เต็มไป
ดวยบานเรือนแบบเวียดนามสมัยกอนที่ยังคงเอกลักษณรูปแบบเดิมไว ตลอดจนวิถี
ชีวิตของชาวพ้ืนเมืองสองฝم�งแมน้ําท่ีขุดทรายขายเปนอาชีพหลัก 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง พรอมสวมชุดจักรพรรดิ (2)  
 ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกทานจะไดสวม ชุดประจําราชวงศเวียดนาม โดยจะ
มีการจับฉลากวาทานไหนจะไดสวมชุดเปนใครในราชวศ และน่ังรับประทานอาหาร
ประจําที่ของตําแหนงน้ัน 

ท่ีพัก โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง เมืองเว – พระราชวังไดโนย – เมืองดานัง – บานาฮิลล– กระเชาลอยฟ�า - สวน

สนุก The Fantasy Park - สวนดอกไมLE JARDIN D’AMOUR -สะพาน
โกเดนบริดจ (Golden Bridge)  

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) สรางตามความเช่ือแบบจีน 
โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เปนผูออกแบบและควบคุมการกอสราง ซ่ึงจําลองแบบมา
จากพระราชวังกูกงหรือพระราชวังตองหามท่ีย่ิงใหญของกรุงปกก่ิงประเทศจีน และ
การกอสรางพระตําหนักตางๆ รวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดไดนํา
อิฐมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสงจากทางเรือ คําวาพระราชวังตองหาม กลาว
วาภายในพระตําหนักช้ันในสุด จะเปนเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทาน้ัน หาม
บุคคลท่ีไมใชเครือญาติของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธ์ิ
ออกมาภายนอกได คนท่ัวไปจึงเรียกพระราชวังแหงน้ีวาพระราชวังตองหาม 



 

 

เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน พระราชวัง
ไดโนย มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ลอมรอบดวย  คูน้ําขนาดใหญทั้งส่ีดาน 
(คลายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแหงน้ีใชเปนท่ีประทับของกษัตริยใน
ราชวงศเหงียนมาทุกพระองค ต้ังแตจักรพรรดิยาลอง องคที่ 1 จนถึง องคท่ี 13 
จักรกรพรรดิเบาได กษัตริยองคสุดทาย ซ่ึงทรงสละอํานาจใหกับรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโงดินหเดียม เม่ือป พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลที ่8 ของ
ราชวงศจักรี 
ออกเดินทางสู เมืองดานัง ต้ังอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ต้ังอยูหาง
จากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทาง
ทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับ
จังหวัดกวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาด
ทรายขาว และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน และยังเปนเมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบ
น้ีมีหมูบานชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาที่สําคัญอีก
แหงหน่ึงของเวียดนาม 
 
 

 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนู Seafood (4) 

นําทานสูเมืองตากอากาศข้ึนช่ือแหงดานัง บานาฮิลล ต้ังหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเที่ยวตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคมต้ังแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝร่ังเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบา
นาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปน
เมืองทองเที่ยวตากอากาศแหงน้ีอีกคร้ังในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชา
ลอยฟ�า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเปนเสนทางสําหรับข้ึนไป
ยังยอดเขา    
 นําทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการ
ของการผจญภัยท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคาเคร่ืองเลน
ภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง และเคร่ืองเลนท่ีใชระบบ



 

 

หยอดเรียญ) เคร่ืองเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรูปแบบมีใหทาน
เลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุก
ทานระทึกขวัญไปกับเคร่ืองเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียังมี
รานชอปปم�งใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย  
 หลังจากน้ันเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ท่ีมีมุม
ถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย 
จากน้ันอิสระใหทานเดินชม สะพานโกเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอย
ฟ�าในอุงมือยักษ ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีพ่ึงเปดใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไม
นานมาน้ี มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไป
ตามแนวเขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบ
จะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองท่ีทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระ
ใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟ�ต บนบานาฮิลล (5)  
ท่ีพัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สาม วัดลินหอ๋ึง – เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน – หมูบานก๊ัมทาน – ลองเรือ
กระดง – วัดฟุกเก๋ียน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ�น – ศาลกวนอู – 
สะพานมังกร 

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 
 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานสู วัดลินหอ๋ึง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมือง

ดานัง ภายในวิหารแหงน้ีเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองคตางๆ ตาม
ความเช่ือของชาวพ้ืนเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนของเจาแมกวนอิมองค
ใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งต้ังอยูบนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความเช่ือ
ที่วาคอยปกปกรักษาและคุมครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝم�ง วัด
แหงน้ียังเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีคนใหความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวน
มาก 
นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้ังอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปน
เมืองทาที่ใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 
กม. เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหน่ึงในเวียดนาม ในป ค.ศ. 
1999 องคการยูเนสโกไดข้ึนทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวย
เหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษ
ที ่15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถ่ินและของ
ตางชาติไวไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษใหอยู
ในสภาพเดิมไวไดเปนอยางดี  
แวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่น้ีนับเปนหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักท่ีลวนปริษฐดวยมือจากชาง
หลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (7) 



 

 

 ออกเดินทางสู หมูบานก๊ัมทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ 
ที่ต้ังอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวนมะพราวและมีแมน้ําลอมรอบ ในชวงสมัย
สงครามน้ันจะเปนที่พักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนท่ีน่ีจะ
ประกอบอาชีพทําประมงเปนหลัก หลังจากน้ันนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง 
ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถ่ิน และระหวางท่ีลองเรือกระดง
อยูน้ันชาวบานที่น้ีก็จะมีการขับรองพลงพ้ืนเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือ
ประกอบเปนจังหวะดนตรี 

 อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม วัดฟุกเก๋ียน เปนสมาคม
ชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุด เปนศูนยรวมของชาวจีนท่ีอพยพเขามาในชวงป พ.ศ.
2388-2428 จะเห็นไดจากบานเกาแกประจําตระกูลกวา 20 หลัง ปจจุบันใชเปน
ที่พบปะของคนหลายรุน และเปนศูนยกลางของการเท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอัน 
จุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธี
สมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว เพ่ือเปนสิริมงคล  

 เที่ยวชม สะพานญ่ีปุ�น (Japanese Covered Bridge) อีกหน่ึงสัญลักษณสําคัญ
ของเมืองฮอยอัน ถูกสรางขึ้นมาแลวกวา 400 ป สะพานมีลักษณะโคงแบบ
สถาปตยกรรมญ่ีปุ�น หลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนคล่ืนสวยงาม เดินเขา
ไปกลางสะพานนําทานสักการะ ศาลกวนอู และเม่ือขามสะพานมายังอีกฝم�งหน่ึง คุณ
จะพบเห็นบานเรือนเกาสไตลญ่ีปุ�นแท ตลอดจนรานคาริมสองฝم�งถนนใหทานได
เลือกซ้ือเลือกชมตามอัธยาศัย 

 ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นําทานผานชม สะพานมังกร ถูกสรางข้ึนเพ่ือเปน
แหลงทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงของเมืองดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นฟูประเทศและ
เศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มีถนน 
6 ชองจราจร โดยไดเปดใชงานต้ังแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพัน
ปมาแลว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง เมนูกุง Lobster (8)  
ท่ีพัก  โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ส่ี เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 
 นําทานเดินเท่ียวชอปปم�งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมท้ัง

ชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาที่โดเดนคือ งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปกมืออัน
วิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) และนอกจากน้ันยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซ้ือ เชน เส้ือ
เวียดนาม ของสด ของแหง เส้ือผา กาแฟ สินคาท่ีระลึก หมวก รองเทา กระเป�า 
รวมถึงสินคาพ้ืนเมือง ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันได
อยางแทจริง อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวันบนรถบัส หม่ีขวาง หรือขนมปงเวียดนาม (10)  
 จากน้ันนําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง เพ่ือเดินทางกลับ
ประเทศไทย 
13.15 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินท่ี VZ961  
14.55 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 



 

 

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

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว หมายเหตุ 
01-04 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

02-05 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  

07-10 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

08-11 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

09-12 มิถุนายน 2562 10,999 10,999 4,000  

14-17 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

15-18 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

16-19 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 4,000  

21-24 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

22-25 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

27-30 มิถุนายน 2562 12,999 12,999 4,000  

28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  

29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  

30 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2562 11,999 12,999 4,000  

05-08 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

06-09 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  



 

 

     07-10 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

11-14 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

12-15 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

13-16 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

14-17 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

18-21 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

19-22 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

20-23 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

21-24 กรกฎาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

25-28 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

26-29 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

27-30 กรกฎาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

28-31 กรกฎาคม 2562 13,999 13,999 4,500  

29 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 13,999 13,999 4,500  

01-04 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

02-05 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

03-06 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

04-07 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

08-11 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  



 

 

09-12  สิงหาคม 2562 13,999 13,999 4,500  

10-13 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 4,500  

11-14  สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

12-15 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

15-18 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

16-19 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

17-20 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

18-21 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

22-25 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

23-26 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

24-27 สิงหาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

25-28 สิงหาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 12,999 12,999 4,000  

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 12,999 4,000  

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 12,999 12,999 4,000  

01-04 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

05-08 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

06-09 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

07-10 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  



 

 

08-11 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

12-15 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

13-16 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

14-17 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

15-18 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

19-22 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

20-23 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

21-24 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

22-25 กันยายน 2562 11,999 11,999 4,000  

26-29 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

27-30 กันยายน 2562 12,999 12,999 4,000  

28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 12,999 4,000  

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562 11,999 11,999 4,000  

01-04 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

02-05 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

03-06 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

04-07 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

05-08 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

06-09 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  



 

 

**จอยแลนด ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 
*ต๋ัวเคร่ืองบินสําหรับ Infant 2,000 บาท/ทาน* 
**ราคาไมรวมคาทิป** 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

07-10 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

08-11 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

09-12 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

10-13 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

11-14 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

12-15 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,500  

13-16 ตุลาคม 2562 13,999 13,999 4,500  

14-17 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

15-18 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

16-19 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

17-20 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

18-21 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

19-22 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

20-23 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  

21-24 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

22-25 ตุลาคม 2562 11,999 11,999 4,000  

23-26 ตุลาคม 2562 12,999 12,999 4,000  



 

 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

 

เง่ือนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และพักแบบครอบครัว 
 (บานาฮิลลไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน)  
1. เด็กอายุต่ํากวา 11 ป และสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริมเตียง 

ไมคิดเพ่ิม 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง ) ไมคิดเพ่ิม 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ช้ัน 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง ) เพ่ิม 600 บาท ตอ

ทาน 
4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 2,000 บาท ตอทาน 
 
หมายเหตุ : เน่ืองจากเปนชวง High Season ของทางประเทศเวียดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 
2562) ทําใหหอง FAMILY SUPERIOR มีคอนขางจํากัด หากทานประสงคจะพักหอง
ดังกลาว กรุณาสอบถามหองพักมาทางบริษัทกอนทําการจองทัวร 

 

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  
 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 กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 
(เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูท่ี
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรคนไทยแลวแต

ความพึงพอใจของทาน 
× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 
เดินทางข้ึนต่ํา 30 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 จอยแลนดไมเอาต๋ัวหัก 2,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เง่ือนไข 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไข
และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ือพนักงานขาย
มาทางแฟกซ 

 สงรายช่ือสํารองที่น่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตช่ือพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และ
อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบินทั้งส้ิน 

 
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
สงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ  กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ

ไมถึง 30ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

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

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม



 

 

ความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16.  
ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางท้ังหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป..............

ทาน) 

จํานวนหองพักท่ีใชท้ังหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตาม
หองพัก) 

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 
ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 
ลงช่ือ.............................................................ผูจอง 
 
(..............................................................) 

9    
10    


