
 
 

 

 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์2 คนื 
ซุปตาร.์..บาบาบา บาบานา ฮลิล ์

 ก าหนดการเดนิทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2565 

โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
 



 
 

 
 ถา่ยภาพ สะพานมงักร สญัลกัษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ  
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 น ัง่กระเชา้ข ึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์ เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่ สะพาน

โกเดน้บรดิจ ์พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์2 คนื 

 สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  
 “มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

9 - 12 กรกฎาคม 2565 15,888 5,000 

14 - 17 กรกฎาคม 2565 
(วนัเขา้พรรษา,วนัหยดุพเิศษ) 

16,888 5,000 

28 - 31 กรกฎาคม 2565 
(วนัเฉลมิฯ พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10) 

16,888 5,000 

6 - 9 สงิหาคม 2565 15,888 5,000 

14 - 17 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 

21 - 24 สงิหาคม 2565 14,888 5,000 

3 - 6 กนัยายน 2565 15,888 5,000 

15 - 18 กนัยายน 2565 15,888 5,000 

24 - 27 กนัยายน 2565 15,888 5,000 

1 - 4 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 

6 - 9 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 

8 - 11 ตุลาคม 2565 15,888 5,000 

13 - 16 ตุลาคม 2565 
(วนัคลา้ยวนัสวรรคต รชักาลที ่9, วนัหยดุพเิศษ) 

16,888 5,000 

15 - 18 ตุลาคม 2565 
(วนัหยดุยาว) 

16,888 5,000 

20 - 23 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช) 

16,888 5,000 

22 - 25 ตุลาคม 2565 
(วนัปิยมหาราช,วนัหยดุชดเชย) 

16,888 5,000 

24 - 27 ตุลาคม 2565 14,888 5,000 



 
 

 
วนัแรก       ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ - ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั - สะพานมงักร 
 

13.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้หมายเลข 3-4 

เคานเ์ตอร ์G สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
ส าหรบัทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

15.50 น. ออกเดนิทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์

(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ962 
17.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรบัสมัภาระ  
 น าทา่นชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น ้าสายหลกัของเมอืงอย่าง แม่น ้าฮาน ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุด
เชือ่มตอ่ส าคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ ีชือ่เสยีงของเมืองดานัง เป็นสญัลักษณ์

ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มี
ถนน 6 ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่ ที่

ไดร้บัแรงบันดาลใจจากต านานเก่าแก่ของเวยีดนามเมื่อกวา่หนึ่งพันปีมาแลว้ ห่างจากสะพานมังกรไม่
ไกลนักทา่นสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั สะพานทีถ่กูตกแตง่ดว้ยเสารปูหัวใจทอดยาวลงสู่

แม่น ้าฮาน เมื่อเดนิลงไปทา่นจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณ
นัน้จะม ีรปูปัน้ปลามงักรพ่นน ้า ทีถ่อืไดว้า่เป็นอกีสญัลักษณห์นึง่ของเมืองดานังเคยีงคูไ่ปกบัสะพาน
มังกร อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)  
 

ทีพ่กั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง      หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน - หมู่บา้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั - บานาฮลิล ์

น ัง่รถไฟโบราณ - อุโมงคเ์ก็บไวน ์
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และ

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นก ัม๊ทาน น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณใ์หม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่

ในเมอืงฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพ่ักของ
เหลา่ทหารหาญ ในปัจจบุันอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก หลงัจากนัน้น า



 
 

 
ทา่นท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดร้บัชมวฒันธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหวา่งที่

ลอ่งเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมีการขบัรอ้งพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบ
เป็นจงัหวะดนตร ี(คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณฮอยอนั น าชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นทีเ่กา่แก่และอยู่ในสภาพ

สมบูรณส์วยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอนั บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถกูแบ่งสดัสว่นการ

ใชง้านไวอ้ย่างลงตวัตามแบบฉบับชาวจนีดงัเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจ าตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ 

 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึน้มาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป

กลางสะพานน าทา่นสกัการะ ศาลกวนอู และเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึ่ง ทา่นจะพบเห็นบา้นเรอืน
เก่าแก่สไตลญ์ี่ปุ่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอย่างเป็นเอกลกัษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศัย  เดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพาน

ญี่ปุ่ นนักจะพบกับ วดัฟุกเก ีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีส่ดุของเมอืงฮอยอัน เป็นศนูย์
รวมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกวา่ 20 

หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอนั 
จดุเดน่อยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถท าบุญตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณคอื การน า

ธูปทีข่ดกน้หอยมาจดุไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหลง่ท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แตส่มัย

สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา
นิคมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับ
ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจบุันรฐับาลเวยีดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมือง

ท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่ีความสงูถงึ 
5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้ไปยังยอดเขา 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
จากนัน้น าท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพื่อเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์ เป็น

สถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงค ์ จะมอีณุหภมูอิยู่ที ่ 16 ถงึ 20 องศา วา่
กนัวา่เป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรบัการบ่มไวน ์สถานทีแ่ห่งนีถ้กูเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย
สถาปนกิชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝรัง่เศส  

 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบฟุเฟ่ต ์(4) 

ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

*หอ้งพักบนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซึง่การตกแตง่หอ้งพักแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบไดว้า่พักตกึไหน 

ณ วนัทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถความคมุการจดัการหอ้งพักดงักลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการ

หอ้งพักทัง้หมดขึน้อยู่กบัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่นัน้* 

 



 
 

 
วนัทีส่าม     สะพานโกเดน้บรดิจ ์ - น ัง่รถไฟโบราณ - เมอืงเว ้- พระราชวงัไดโนย้ – ล่องเรอืมงักรแม่

น า้หอม 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านผจญภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่ง

เลน่ ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรปูแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์ รถไฟเหาะแมงมุมที่
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวญัไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนีย้ังมรีา้นชอ้ปป้ิง

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย หากทา่นไม่ประสงค ์หรอือสิระเลน่ รถราง หรอื 
Alpine coaster เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อนัตรายและไม่

หวาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคบัดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยู่กับการควบคมุของเราเอง 
โดยตวัรถจะสามารนั่งได ้2 ทา่น หรอืจะนั่งทา่นเดยีวก็ได ้ (การเลน่รถไฟเหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมือ
ถอืขึน้มาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมีจุดบรกิารถา่ยภาพ 2 จุด ทา่นสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลกึได ้

ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักทอ่งเทีย่ว)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบฟุเฟ่ต ์(6) 
 น าท่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ  ์ซึง่เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ึ่งเปิดใหน้ักท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้  มีความสูงจากระดับน ้าทะเล 
1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คอืสะพานถกูทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์
สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลงัเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระ

ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทศัน ์ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนัน้น าท่านสู่ Linh Chua linh Tu Temple วัดในพุทธศาสนาตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้อง
ยอดเขาบานาฮลิล ์มพีระพุทธรปูสขีาวขนาดใหญ่สงูถงึ 27 เมตร ทีท่า่นสามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล เป็น

วัดทีส่รา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนีโบราณ ลักษณะเป็นศาลเจา้ศักดิส์ทิธิ์ โดดเด่นดว้ยซุม้ประตูที่
ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม มีเจดยี์สขีาวอันโดดเด่นสงูกว่า 9 ชัน้ ประดับดวยระฆังทัง้ 4 ดา้น และท่าน
สามารถชมทวิทัศน์ของทวิเขาทีส่ลบัซับซอ้นสวยงามของเมอืงดานังไดอ้ย่างเต็มอิม่ ท่านจะรูส้กึคุม้

คา่ทีไ่ดข้ ึน้มาเยอืนเมอืงตากอากาศยอดฮติของเวยีดนามแห่งนี ้ อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย
จากนัน้น าท่านเดนิชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ ี

ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีม่ ีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถา่ยได ้
ตามใจชอบ อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบฟุเฟ่ต ์(7) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

*หอ้งพักบนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซึง่การตกแตง่หอ้งพักแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบไดว้า่พักตกึไหน 

ณ วนัทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถความคมุการจดัการหอ้งพักดงักลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการ

หอ้งพักทัง้หมดขึน้อยู่กบัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่นัน้* 
 

วนัทีส่ ี ่    วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั - ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิ
 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นนั่งกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์  น าทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมือง

ดานัง ภายในวหิารแห่งนีเ้ป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาว

พืน้เมอืงแถบนี ้นอกจากนีย้ังมรีปูปั้นปูนของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บน

ฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหา

ปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งนีย้ังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์ทีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวน

มาก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดเดน่คอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม ้

แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมีสนิคา้อกีมากมายใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ เช่น เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า 

รวมถงึสนิคา้พืน้เมือง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจบุันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั เพื่อเดนิทางกลับประเทศ

ไทย (แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กทุ่กท่านทีส่นามบนิท่านละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

18.10 น. เดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ โดย สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์ (VZ) เทีย่วบนิที ่

VZ963 
19.50 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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เง ือ่นไขส าหรบัพกับนบาน่าฮลิล ์3 ท่าน และพกัแบบครอบครวั 

(บานาฮลิลไ์ม่มหีอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน) 
 

1. เด็กอายุต า่กว่า 11 ปี และสงูไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสรมิเตยีง ไม่คดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) เพิม่ 600 บาท/ท่าน 

3. FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ่ 1 เตยีง) เพิม่ 1,200 บาท/ท่าน 

4. กรณีพกัเด ีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 4,000 บาท/ทา่น 

 

หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจ ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณา
สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

 
 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท ีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ

การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพ

อากาศทีไ่ม่เอ ือ้อ านวย ท ัง้นีท้างเราจะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการ

บรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้

โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู ้บรหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล ีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่เบีย้ประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิคา่รกัษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางกลบัประเทศ) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

หมายเหตสุ าคญั : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ า

ใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปล ีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อน

หรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ั๋วเคร ือ่งบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของต ัว๋เคร ือ่งบนิที่ไม่

เก ีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 



 
 

 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย กรณปีระกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนือ่งจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนั

เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทร ิปใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์ หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนื
คา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่วา่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบาย
หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงทั ้งหมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 
 

 
 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้า่ย

การด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีกด์

ทอ้งถ ิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์ และคนขบัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้ โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร

ในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด หรอืมีตราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 


