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โดยสายการบนิVIETJET AIR 



สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทีถ่กูปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี 

น ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบัสวนสนกุแฟนตาซปีารค์  
ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์

ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้วดัลนิหอ์ ึง๋ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน 
มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

11-14 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 3,500  

13-16กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 3,500  

15-18 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 3,500  

19-22 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

23-26 กมุภาพนัธ ์2562 12,999 12,999 3,500 Deluxe Double 

24-27 กมุภาพนัธ ์2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

01-04 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500 Stay Bana hills DAY1 

02-05 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500 Stay Bana hills DAY1 

03-06 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

05-08 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

06-09 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500  

07-10 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500  

08-11 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500  

09-12 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500  

10-13 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500  

11-14 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500  

13-16 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

15-18 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500 Deluxe Double 

16-19 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500 Deluxe Double 



**สาํหรบัโปรแกรมการเดนิทางวนัที ่01-04 มนีาคม 2562 และ 02-05 มนีาคม2562โปรแกรมจะ
ถกูสลบัโดยการเปลีย่นเป็นนอนบนบานาฮลิลใ์นคนืแรก ท ัง้นีจ้ะเป็นเพยีงการสลบัวนัเทา่น ัน้ 

โปรแกรมจะไมม่กีารตดัสถานทีท่อ่งเทีย่วออกแตอ่ยา่งใด** 
สาํหรบัหอ้ง Deluxe Doubleจะเป็นหอ้งพกัเฉพาะคนืทีพ่กับนบานาฮลิลเ์ทา่น ัน้ สาํหรบัอกี 2 คนื

ทา่นสามารถแจง้ Room Type ตามทีท่า่นตอ้งการไดป้กต ิ
 

**จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 
*ต ัว๋เครือ่งบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

เง ือ่นไขสําหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
 
1. เด็กอายตุํา่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) เพิม่ 150 บาท ตอ่ทา่น 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิม่ 500 บาท ตอ่ทา่น 

4. FAMILY SUITE ( เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) หอ้งเป็น 2 ช ัน้ เพิม่ 800 บาท ตอ่ทา่น 

5. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 1,600 บาท ตอ่ทา่น 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น800 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่นในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรงุเทพฯ–ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั– เมอืงดานงั - 

สะพานมงักร 
 

12.50น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ ประตทูางเขา้หมายเลข 10
เคานเ์ตอรU์สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร(์VZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับ
ทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

 

15.50น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิVIETJET AIR 
เทีย่วบนิทีV่Z962 

 

17.30น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง (เวลาทอ้งถิน่
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 
 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนามตัง้อยูห่า่งจากเมอืงฮานอยไป
ทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และหา่งจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนอื 964 กโิลเมตร ทศิเหนอืตดิกบั
เมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกบัจังหวัดกวา่งนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกบัทะเลจนีใตเ้มอืงดานัง
เป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิออ่นสลับซบัซอ้น และยงัเป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญเพราะในแถบนี้
มหีมูบ่า้นชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทีสํ่าคัญอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม 

 

 นําทา่นชม สะพานมงักร ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของเมอืงดานังเป็น
สญัลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมงักรมคีวามยาว 666 เมตรและความกวา้ง 37.5 
เมตรมถีนน  6 ชอ่งจราจรโดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่  2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยี
สมยัใหมท่ีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารเวยีดนามแท(้1) 
 

ทีพ่กั โรงแรมDylan Hotelระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงฮอยอนั –หมูบ่า้นก ัม๊ทาน–ลอ่งเรอืกระดง้–  เมอืงโบราณฮอยอนั -วดัฟุกเกีย๋น - สะพาน

ญีปุ่่ น – ศาลกวนอ ู– บานาฮลิล(์คา้งคนื)  – กระเชา้ลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN 

D’AMOUR - สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge)  
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(2) 

18-21 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500  

19-22 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 Deluxe Double 

21-24 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500  



 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนัเป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคม
นยิมเวยีดนามตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกวา่งนามในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตห้า่งจากดานังประมาณ  25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมทีสํ่าคัญอกีแหง่
หนึง่ในเวยีดนามในปีค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดก
โลกดว้ยเหตผุลวา่เป็นตัวอยา่งของเมอืงทา่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษที่  15-19 
ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

 

ออกเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน นําทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืง
ฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน้ํ่าลอ้มรอบ ในชว่งสมยัสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของเหลา่
ทหารหาญ ในปัจจบุนัอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้นําทา่นทํา
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ทา่นจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหวา่งทีล่อ่งเรอื
กระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี

 

 อสิระเดนิชมเมอืงโบราณฮอยอนัตามอธัยาศัย เทีย่วชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละ
เกา่แกท่ีส่ดุเป็นศนูยร์วมของชาวจนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปีพ .ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แก่
ประจําตระกลูกวา่  20 หลัง ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุน่และเป็นศนูยก์ลางของการเทีย่วชม
เมอืงโบราณฮอยอนั จดุเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามทา่นสามารถทําบญุตอ่อายโุดยพธิี
สมยัโบราณคอืการนําธปูทีข่ดเป็นกน้หอยมาจดุทิง้ไวเ้พือ่เป็นสริมิงคล 

  

 เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge)อกีหนึง่สญัลักษณ์สําคัญของเมอืงฮอยอนั 
ถกูสรา้งขึน้มาแลว้กวา่ 400 ปี สะพานมลีักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีว
และเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานนําทา่นสกัการะ ศาลกวนอูและเมือ่ขา้มสะพาน
มายงัอกีฝ่ังหนึง่คณุจะพบเห็นบา้นเรอืนเกา่สไตลญ์ีปุ่่ นแทต้ลอดจนรา้นคา้รมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศัย 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 
 

 นําทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่ดานัง บานาฮลิล์ ตัง้หา่งจากเมอืงดานังออกไปประมาณ  40 
กโิลเมตรใชเ้วลาในการเดนิทาง  40-50 นาทบีานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเทีย่วตากอากาศมาตัง้แตส่มยั
สงครามโลกครัง้ที่  1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณา
นคิมตัง้แตปี่  1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับ
ประเทศทําใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้ง มาเป็นเวลานาน ปัจจบุนัรัฐบาลเวยีดน ามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่นีอ้กีครัง้ในปี  2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ  
5,801 จากระดับน้ําทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขึน้ไปยงัยอดเขา    

 

 หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยได ้
ตามใจชอบ  อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย 
  
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ(์ Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ์
ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานีม้คีวามสงูจากระดับน้ําทะเล 
1,400เมตรความยาว  150เมตรโคง้ไปตามแนวเขาจดุเดน่คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์



สองมอืผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัวา่กําลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระ
ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานาฮลิล ์(4)  

ทีพ่กั  โรงแรมMercureFrench Village Bana Hills ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม สวนสนกุThe Fantasy Park  - เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืมงักร

ชมแมนํ่า้หอม 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
 

 นําทกุทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยัที ่
สวนสนกุ The Fantasy Park(ราคาทัวรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกทกุเครือ่งเลน่ ยกเวน้
พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเรยีญ) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรปูแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุที่
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนีย้งัมรีา้นชอ้ปป้ิง
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  

  

ออกเดนิทางสู ่ เมอืงเว้ เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมยัทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ์  (เวยีดนามและชาติ
ตะวันตกจะใชคํ้าวา่ Emperor หรอืจักรพรรดิ) กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทกุพระองคต์ัง้แตอ่งคท์ี่  1 ถงึ
องคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแหง่นีเ้ป็นเวลานานถงึ 150 ปีเวจ้งึมชี ือ่วา่เป็นเมอืงของกษัตรยิแ์ละ
เป็นทีม่าของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวยีดนามเชน่อาหารเวยีดนามและชดุประจําชาตอิา่วหญา๋ยหรอื
ชดุประจําชาตขิองสตรเีวยีดนาม 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 
 
 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi)สรา้งตามความเชือ่แบบจนีโดยสถาปนกิชาว
ฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง
ตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนีและการกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆรวมถงึกําแพงโดยรอบ
ของพระราชวังทัง้หมดไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสง่จากทางเรอืคําวา่พระราชวัง
ตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายในพระตําหนักชัน้ในสดุจะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ทา่นัน้หา้มบคุคลที่
ไมใ่ชเ่ครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาดหรอืหากเขา้ไปแลว้ก็จะไมม่สีทิธิอ์อกมาภายนอกไดค้น
ทั่วไปจงึเรยีกพระราชวังแหง่นีว้า่พระราชวังตอ้งหา้มเหมอืนกบัทีค่นจนีเรยีกพระราชกูก้งวา่พระราชวัง
ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนัพระราชวังไดโนย้มลีักษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุสลอ้มรอบดว้ยคน้ํูาขนาดใหญท่ัง้สี่

ดา้น (คลา้ยกบัพระราชวังสวนจติรลดา )พระราชวังแหง่นีใ้ชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีน
มาทกุพระองคต์ัง้แตจ่ักรพรรดยิาลององคท์ี่  1 จนถงึองคท์ี่ 13 จักรกรพรรดเิบา่ไดก๋ษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย
ซึง่ทรงสละอํานาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีมเมือ่ปีพ.ศ. 2488 (ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาล
ที ่8 ของราชวงศจั์กร ี
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญช่ือ่ดังของเมอืงเวร้วบรวมสนิคา้
เวยีดนามมากมายเกอืบทกุชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใชข้องสดผักผลไมข้องทะเลและ
ของทีร่ะลกึตา่งๆอสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 



 นําทา่น ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืสําราญมงักรเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งในอดตี ไปตามแมน้ํ่าเฮยืงยางหรอืแม่

น้ําหอมใหท้า่นไปชมววิทวิทัศนข์องสองฝ่ังแมน้ํ่าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมยักอ่นทีย่งัคง

เอกลักษณ์รปูแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแมน้ํ่าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด(ิ7) 

 ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วมชุดประจําราชวงศเ์วยีดนาม  โดยจะมกีารจับฉลากวา่

ทา่นไหนจะไดส้วมชดุเป็นใครในราชวศ ์และน่ังรับประทานอาหารประจําทีข่องตําแหน่งนัน้ 

ทีพ่กั โรงแรมAsia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– เมอืงดานงั -  วดัลนิหอ์ ึง๋ –ตลาดฮาน–ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั –
ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
 

นําทา่นเดนิทางสูว่ดัเทยีนมูว่ัดชือ่ดังของเมอืงดานังศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน โดดเดน่ดว้ย
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนีสงูลดหลั่นกนัลงมาทัง้หมด  7 ชัน้ โดยแตล่ะชัน้แทนชาตภิพตา่งๆของ
พระพทุธเจา้ นอกจากนัน้ยงัมศีลิาจารกึ ระฆงัสํารดิขนาดใหญม่น้ํีาหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรปูปัน้
เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชัว่รา้ยออกไปจากวัด วัดแหง่นีม้คีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ
การเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กนั เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้บัรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง 
ณ กรงุไซง่อ่นหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจบุนั เพือ่ประทว้งการบงัคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต์
และใชค้วามรนุแรงขดัขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแหง่นีท้า่นจะ
ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 
  
นําทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารแหง่นีเ้ป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิ
และเทพเจา้องคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนีน้อกจากนีย้งัมรีปูปัน้ปนูของเจา้แมก่วนอิ
มองคใ์หญม่คีวามสงูถงึ  67 เมตรซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถงึ 35 เมตรมคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปัก
รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นีย้งัเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีน
ใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

 

 ทา่นเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮานแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว
ไทย สนิคา้ทีโ่ดเดน่คอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบ
ไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้ เชน่เสือ้เวยีดนาม  ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ  หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจบุนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงัเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

 

18.15น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิVIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ963  



19.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 



× คา่ทปิมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, 800 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คนไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 25  ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ  3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น)  

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุกรณุ าแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    



รายละเอยีดอืน่ๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

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


