
 

 

รหัสทัวร TTN1903051 

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล แชออนเซ็น 
4 วัน 3 คืน (VN) 
น่ังกระเชาขึ้นยอดบานาฮิลล ตื่นตากบัเมืองทองเที่ยวสไตลยุโรปสุดยิ่งใหญ 
เพลิดเพลินเครื่องเลนมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปารค   ตื่นตากับสวนนํ้าพุรอนเทิ่นไต 
ถายภาพกับแลนดมารคใหม สะพานโกเดนบริดจ   ผอนคลายไปกับการแชบอออนเซ็น 
ชมอารยธรรมโบราณแหงเมืองฮอยอัน   น่ังเรอืกระดง   สักการะวัดลินหอึ๋ง   ชอปปم�งตลาดฮาน 
พัก 4 ดาวทกุคืน / มีน้ําด่ืมบริการบนรถบัสวนัละ 1 ขวด 

 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก พักเด่ียว 
02 – 05  พฤศจิกายน 2562 12,888 12,888 4,500 

08 – 11  พฤศจิกายน 2562 14,888 14,888 4,500 

09 – 12  พฤศจิกายน 2562 13,888 13,888 4,500 

15 – 18  พฤศจิกายน 2562 14,888 14,888 4,500 

16 – 19  พฤศจิกายน 2562 13,888 14,888 4,500 

23 – 26  พฤศจิกายน 2562 14,888 14,888 4,500 

28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562 13,888 13,888 4,500 

01 – 04  ธนัวาคม 2562 14,888 14,888 4,500 

22 – 25  ธันวาคม 2562 14,888 14,888 4,500 

02 – 05  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

04 – 07  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

07 – 10  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

09 – 12  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

11 – 14  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

14 – 17  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

17 – 20  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

19 – 22  มกราคม 2563 14,888 14,888 4,500 

04 – 07  กุมภาพันธ 2563 14,888 14,888 4,500 

06 – 09  กุมภาพนัธ 2563 14,888 14,888 4,500 



 

 

 

08 – 11 กุมภาพันธ 2563 14,888 14,888 4,500 

11 – 14  กุมภาพนัธ 2563 14,888 14,888 4,500 

13 – 16  กุมภาพันธ 2563 14,888 14,888 4,500 

15 – 18  กุมภาพันธ 2563 14,888 14,888 4,500 

18 -21  กุมภาพันธ 2563 14,888 14,888 4,500 

20 – 23  กุมภาพันธ 2563 14,888 14,888 4,500 

22 – 25  กุมภาพันธ 2563 14,888 14,888 4,500 

26 – 29  กุมภาพนัธ 2563 14,888 14,888 4,500 

28 กุมภาพันธ – 02 มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

29 กุมภาพันธ – 03 มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

02 – 05  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

04 – 07  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

06 – 09  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

08 – 11  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

11 – 14  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

13 – 16  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

15 – 18  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

18 – 21  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 

21 – 24  มีนาคม 2563 14,888 14,888 4,500 



 

 

**จอยแลนด ไมเอาตัว๋เครื่องบิน หัก 2,000 บาท/ทาน** 
*ตั๋วเครื่องบินสําหรับ เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป 2,000 บาท/ทาน* 

 
 

เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และพักแบบครอบครวั 
 (บานาฮิลลไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน) 

 
1. เด็กอายุตํ่ากวา 11 ป และสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริม

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

ตอทาน 
4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 2,500 บาท ตอทาน  

 
**ราคานี้ไมรวมคาทปิไกดและคนขับ รวมเปน 1,000 บาท ตอคนลูกคา 1 ทาน           
ในสวนของหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตทานจะเห็นสมควร** 

 
 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง 
 
 
15.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา

หมายเลข 6 เคานเตอร L สายการบินเวียดนามแอรไลน (VN)  โดยมีเจาหนาที่
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

 
18.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการ

บิน VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN626 



 

 

 
19.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากร เรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําทาน
เดินทางสูตัวเมืองดานัง (เวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่น
ประเทศไทย) 

 
หลังจากรับประทานอาหารเชา ออกเดินทางสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลาง
ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูหางจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร 
และหางจากเมือง โฮจิมินห ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว 
ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัดกวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต 
เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินออนสลับซับซอน และยังเปน
เมืองทาที่สําคัญเพราะในแถบนี้มีหมูบานชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเปน
เมืองทาทางการคาท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง อาหารเวียดนามแท (1) 
 
ที่พัก  โรงแรม Fivitel Boutique Da Nang ระดับ 4  ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง    เมืองฮอยอัน – หมูบานแกะสลักหินออน – เมืองโบราณฮอยอัน - สะพาน

ญี่ปุ�น– ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน – หมูบานกั๊มทาน – ลองเรือกระดง - วัด
ลินหอึ ๋ง – บานาฮิลล – กระเชาลอยฟ�า - สะพานโกเดนบริดจ (Golden 
Bridge) - โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 
  

 นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กริมฝم�งทะเลจีนใตทางตอนกลาง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปน
เมืองทาที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 



 

 

กม. เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งในเวียดนาม ในป ค.ศ. 
1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเปนมรดกโลก 
ดวยเหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่น
และของตางชาติไวไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการ
อนุรักษใหอยูในสภาพเดิมไวไดเปนอยางดี 

 
 แวะชม หมู บานแกะสลักหินออน ที ่นี ้นับเปนหนึ ่งในงานหัตกกรมศิลปะของ

ประเทศเวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชาง
หลากหลายแขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย 

  
 อิสระเดินชม เม ืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เท ี ่ยวชม สะพานญี่ปุ�น 

(Japanese Covered Bridge) อีกหน่ึงสัญลักษณสําคัญของเมืองฮอยอัน ถูก
สรางขึ้นมาแลวกวา 400 ป สะพานมีลักษณะโคงแบบสถาปตยกรรมญี่ปุ�น หลังคา
มุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนคลื่นสวยงาม เดินเขาไปกลางสะพานนําทาน
สักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขามสะพานมายังอีกฝم�งหนึ่ง คุณจะพบเห็นบานเรือน
เกาสไตลญี่ปุ�นแท ตลอดจนรานคาริมสองฝم�งถนนใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมตาม
อัธยาศัย 

  
 เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุด เปนศูนยรวมของ

ชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงป พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจากบานเกาแกประจํา
ตระกูลกวา 20 หลัง ปจจุบันใชเปนที่พบปะของคนหลายรุน และเปนศูนยกลาง
ของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงาม 
ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มา
จุดทิ้งไว เพ่ือเปนสิริมงคล  

 
 
 
 



 

 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ออกเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ 
ที่ตั้งอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวนมะพราวและมีแมนํ้าลอมรอบ ในชวง
สมัยสงครามนั้นจะเปนที่พักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนที่น่ี
จะประกอบอาชีพทําประมงเปนหลัก หลังจากนั้นนําทานทํากิจกรรม ลองเรือ
กระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถิ ่น และระหวางที่
ลองเรือกระดงอยูนั้นชาวบานที่นี้ก็จะมีการขับรองพลงพื้นเมือง และนําไมพายเรือ
มาเคาะเพื่อประกอบเปนจังหวะดนตรี (คาทิปสําหรับคนพายเรือกระดง 40-50 
บาท หรือแลวแตทานพึงพอใจ) 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (3) 
  

นําทานสู วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหงนี้เปน
สถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองคตางๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมือง
แถบนี้ นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนของเจาแมกวนอิมองคใหญ มีความสูงถึง 67 เมตร 
ซึ่งตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความเชื่อที่วาคอยปกปกรักษาและ



 

 

คุมครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝ ง วัดแหงนี�م ้ยังเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีคนใหความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวนมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไป

ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเที่ยวตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกครั้งที ่1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําให
บานาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปน
เมืองทองเที ่ยวตากอากาศแหงนี ้อีกครั ้งในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง 
กระเชาลอยฟ�า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับนํ้าทะเล เพื่อใชเปนเสนทาง
สําหรับขึ้นไปยังยอดเขา   
 
จากนั ้น อิสระให ท  าน เดินชม สะพานโกเด นบริดจ  (Golden Bridge) 
สะพานลอยฟ�าในอุงมือยักษ ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่พึ่งเปดใหนักทองเที่ยวได
เที่ยวชมไดไมนานมานี้ มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150
เมตร โคงไปตามแนวเขา จุดเดนคือสะพานถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ 
ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยูบนเสนดายสีทองที่ทอดอยูในหัตถ
ของเทพ อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน 



 

 

หลังจากน้ันเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝร่ังเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงามทามกลาง
อากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Mercure อาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ บนบานา
ฮิลล (4)  
ที่พัก โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว  
 

วันที่สาม     บานาฮิลล - สวนสนุก The Fantasy Park – รถราง หรือ Alpine coaster 
– สวนนํ้าพุรอนเทิ่นไต (Than Tai Hot Springs Park)  – วัดเทพเจาแหง
ความม่ังคั่ง - แชบอนํ้าพุรอน 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 



 

 

 
 อิสระทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที ่เต ็มไปดวยเสนหแหงตํานานและ
จินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรรวมคา
เครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง และเครื่องเลนที่
ใชระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลนในสวนสนุกของบานาฮิลล มีหลากหลายรปูแบบมี
ใหทานเลือก อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่
ชวนใหทุกทานระทึกขวัญไปกับเครื ่องเลน รถราง บานผีสิง และอีกมากมาย 
นอกจากน้ียังมีรานชอปปم�งใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย  
 
หรืออิสระเลน “รถราง หรือ Alpine coaster” เครื่องเลนขึ้นชื่อของประเทศ
เวียดนาม เปนรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไมอันตรายและไมหวาดเสี่ยวจนเกินไป เปน
รถไฟเหาะท่ีบังคับดวยมือ จะไปชาหรือเร็วขึ้นอยูกับการควบคุมของเราเอง โดยตัว
รถจะสามารนั่งได 2 ทาน หรือจะนั่งทานเดียวก็ได (การเลนรถไฟเหาะไมอนุญาต
ใหนํากลอง หรือมือถือขึ้นมาถายภาพ ทางเจาหนาที่จะมีจุดบริการถายภาพ 2 จุด 
ทานสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไวเปนที่ระลึกไดในราคาประมาณ 60,000 ดอง 
ณ จุดบริการนักทองเที่ยว) เมื่อถึงเวลานัดหมายนําทุกทานลงกระเชาจากบานา
ฮิลล เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *Aparang* อาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
บนบานาฮิลล (6) 

 



 

 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําทานเดินทางลงจากบานาฮิลล เพื่อเดินทาง
ตอไปยัง สวนนํ้าพุรอนเทิ่นไต (Than Tai Hot Springs Park)  บอนํ้าพุรอน
แหงใหมลาสุดของเมืองดานัง ดวยบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย รายลอมไปดวย
ตนไมสีเขียวสวยงามของภูเขาบานา จะทําใหทานรูสึกผอนคลายเมื่อเดินทางมาถึง 
ทานจะไดสัมผัสการอาบนํ้าในบอนํ้าพุรอนแท ๆ ภายในสวนนํ้าแหงใหมน้ี ซึ่งเรียก
ไดวาเปนบอน้ําพุรอนหรือออนเซ็นแหงแรกในเวียดนามที่ไดรับมาตรฐานแบบญี่ปุ�น 
นอกจากบอนํ้าพุรอนแลวสถานที่แหงนี้ยังมีสวนนํ้าที่มีเครื่องเลนหลากหลาย สระ
วายนํ้า รวมไปถึงโรงแรมที่พัก และสถานที่อีกมากมายใหทานไดเดินเที่ยวชม แต
กอนที่จะนําทุกทานผอนคลายไปกับบอนํ้าพุรอน เราจะแวะสักการะ วัดเทพเจา
แหงความม่ังคั่ง ตั ้งอยู ในเขตสงวนธรรมชาติหนุยฉัว (Nui Chua Nature 
Reserve) บริเวณเดียวกันกับบอน้ําพุรอน เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิต 
 
จากนั้นอิสระทุกทานผอนคลายไปกับการ แชบอนํ้าพุรอน ตามอัธยาศัย บอนํ้า
เหลานี้จะชวยผอนคลายกลามเนื้อจากการเดินทางเปนเวลานอนและคลายความ
เมื ้อยลาตางๆ เหมาะกับผู ที ่ทํางานหนักหรือนักทองเที ่ยวที ่ออนลาจากการ
ทองเที่ยว หรือทานที่ตองการจะสัมผัสกับบรรยากาศอันผอนคลายอันแสนพิเศษก็
สามารถเดินทางมาที่น่ีได   
 

 
  
 
 
 
 
 
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของรีสอรท  (7)  
ที่พัก โรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว  



 

 

วันที่สี่    สวนนํ้า Ebisu Than Tai – เมืองดานัง – สะพานมังกร – ตลาดฮาน – ทา
อากาศยานนานาชาติดานัง - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 
เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
  
 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานสู สวนนํ้า Ebisu Than Tai เพลิดเพลิน

ไปกับเครื่องเลนตางๆ มากมายใหทานไดเลือกทามกลางวิวภูเขาสวยงาม สวนนํ้า
แหงน้ีไดถูกออกแบบมาใหทานสามารถพักผอนและสนุกสนานไดอยางเต็มอ่ิม ทาน
จะไดรับประสบการณอันแสนพิเศษที่เรียกไดวาไมมีที ่ไหนอีกแลวที่จะเลนนํ้า
ทามกลางความสวยงามของหุบเขาเชนน้ี.. อิสระทานเลนน้ํา หรือเดินเท่ียวชมความ
สวยงามของสวนแหงน้ีตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูอาหารไทย + กุง Lobster 
(9) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นําทานผานชม สะพานมังกร ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
แหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของเมืองดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นฟูประเทศ
และเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกวาง 37.5 เมตร มี
ถนน 6 ชองจราจร โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหนึ่งพัน
ปมาแลว 
 
นําทานเดินเที่ยวชอปปم�งใน ตลาดฮาน แหลงรวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้ง
ชาวเวียดนามและชาวไทย สินคาที่โดเดนคือ งานหัตถกรรม เชน ภาพผาปกมืออัน
วิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินคาอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อ เชน เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแหง เสื้อผา กาแฟ สินคาที่ระลึก หมวก รองเทา กระเป�า 
รวมถึงสินคาพื้นเมือง ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปจจุบันได
อยางแทจริง อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากและถายภาพตามอัธยาศัย 

 
 จากนั้นนําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับ
ประเทศไทย 
 



 

 

15.20 น. เดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
VIETNAM AIRLINE (VN) เที่ยวบินที่ VN627  

17.00 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

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

**ราคาไมรวมคาทิป** 

* ทานใดมีไฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 
** ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง 
มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องด่ืม คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 6,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

 จอยแลนดไมเอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ทาน 
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตดัที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 



 

 

 เมื ่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน
ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย
เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที ่เขาพัก  โดยมี
หองพกัสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื ่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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�งแตละสถานที่นอยลง  โดย



 

 

เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด หรือมีตราปم�มใดๆที่ไมเกี่ยวของกับการเดินทาง และสาย
การบินแจงวาไมสามารถใชเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆ 
เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร..................................................................................  
วันเดินทาง........................................ 
ชื่อผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน    

(ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง   
(TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 
รายช่ือผูเดินทาง (กรณุากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียง

ตามหองพัก) 

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

1    



 

 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหมู  ไมทานสัตวปก  

 ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

(..............................................................) 
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3    
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5    
6    
7    
8    
9    
10    


