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โดยสายการบนิVIETJET AIR 



สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูเ่วยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์
ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทถีกูปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี 

นงักระเชา้ขนึยอดบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบัสวนสนุกแฟนตาซปีารค์  
ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์

ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั นงัเรอืกระดง้ วดัลนิหอ์งึ ชอ้ปปิงตลาดฮาน 
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดยีว 

1-4 กมุภาพนัธ ์ 2562 12,999 12,999 3,500 

2-5 กมุภาพนัธ ์ 2562 12,999 12,999 5,000 

3-6 กมุภาพนัธ ์ 2562 11,999 11,999 5,000 

4-7 กมุภาพนัธ ์ 2562 11,999 11,999 5,000 

5-8 กมุภาพนัธ ์ 2562 15,999 15,999 5,000 

6-9 กมุภาพนัธ ์ 2562 15,999 15,999 5,000 

7-10 กมุภาพนัธ ์ 2562 15,999 15,999 5,000 

8-11 กมุภาพนัธ ์ 2562 15,999 15,999 5,000 

9-12 กมุภาพนัธ ์ 2562 12,999 12,999 3,500 

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

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

12-15กมุภาพนัธ ์ 2562 11,999 11,999 3,500 

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

14-17กมุภาพนัธ ์ 2562 12,999 12,999 3,500 

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

16-19 กมุภาพนัธ ์ 2562 12,999 12,999 3,500 

17-20 กมุภาพนัธ ์ 2562 11,999 11,999 3,500 

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

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

20-23 กมุภาพนัธ ์ 2562 11,999 11,999 3,500 

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



22-25 กมุภาพนัธ ์ 2562 12,999 12,999 3,500 

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

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

25-28 กมุภาพนัธ ์ 2562 11,999 11,999 3,500 

26 กมุภาพนัธ–์ 1 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 

27กมุภาพนัธ–์ 2 มนีาคม 2562  2562 11,999 11,999 3,500 

28กมุภาพนัธ–์ 3 มนีาคม 2562  2562 12,999 12,999 3,500 

1-4 มนีาคม  2562 12,999 12,999 3,500 

2-5 มนีาคม  2562 12,999 12,999 3,500 

3-6 มนีาคม  2562 11,999 11,999 3,500 

4-7 มนีาคม  2562 11,999 11,999 3,500 

5-8 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 

6-9 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 

7-10 มนีาคม  2562 12,999 12,999 3,500 

8-11 มนีาคม  2562 12,999 12,999 3,500 

9-12 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 

12-15 มนีาคม  2562 11,999 11,999 3,500 

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

14-17 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500 

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

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

17-20 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 

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



 
**จอยแลนดไ์มเ่อาตวัเครอืงบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

*ตวัเครอืงบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 
 

*โรงแรมบน บานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น หากทา่นตอ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น ตอ้งใชห้อ้ง 
Family Bunk และเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 150 บาท* 

 

ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น800 บาทตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่นในสว่นของ
หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 
 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั–เมอืงเว–้ตลาดดองบา– ล่องเรอืแม่นําหอม -  
 แตง่ชุดจกัรพรรดทิานอาหารเย็น 
 

07.50น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนัณทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประตทูางเขา้หมายเลข 3เคาน์เตอร์
Eสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร(์VZ)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่าน
และนําทา่นโหลดสมัภาระ 

 

10.50น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนามโดยสายการบนิVIETJET AIR 
เทยีวบนิทVีZ960 

 

12.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงัประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําท่านรับสัมภาระ หลังจากนันนําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง เพอืรับประทาน
อาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถนิประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถนิประเทศไทย) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (1) 
 

  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมัยทปีกครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาติ
ตะวันตกจะใชคํ้าว่าEmperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทุกพระองคต์ังแต่องคท์ ี1 ถงึ
องคท์ ี13 จะประทับอยูท่พีระราชวังแหง่นเีป็นเวลานานถงึ 150 ปีเวจ้งึมชีอืวา่เป็นเมอืงของกษัตรยิแ์ละ
เป็นทมีาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวยีดนามเชน่อาหารเวยีดนามและชดุประจําชาตอิา่วหญา๋ยหรอื
ชดุประจําชาตขิองสตรเีวยีดนาม 

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

20-23 มนีาคม  2562 11,999 11,999 3,500 

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

22-25 มนีาคม 2562 12,999 12,999 3,500 

23-26มนีาคม  2562 12,999 12,999 3,500 

24-27 มนีาคม  2562 11,999 11,999 3,500 

25-28 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 

26-29 มนีาคม 2562 11,999 11,999 3,500 

27-30 มนีาคม  2562 11,999 11,999 3,500 

28-31 มนีาคม  2562 12,999 12,999 3,500 

29 มนีาคม – 1 เมษายน 2562 12,999 12,999 3,500 

30 มนีาคม – 2 เมษายน  2562 12,999 12,999 3,500 

31 มนีาคม – 3 เมษายน  2562 11,999 11,999 3,500 



 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู่
เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลยีม
พระพทุธเจา้ นอกจากนันยงัมศีลิาจารกึ ระฆงัสํารดิขนาดใหญม่นํีาหนักถงึ 
เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชวัรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนีมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์
การเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมอื
ณ กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพอื
และใชค้วามรนุแรงขดัขวางการฉล
ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่ว  
จากนันนําท่านเดนิทางสู่
เวยีดนามมากมายเกอืบทุกชนดิ
ของทรีะลกึตา่งๆอสิระใหท้า่นได ้

 นําท่าน ลอ่งเรอืมงักรหรอืเรอืสําราญมังกรเสมอืนเรอืพระทนัีงในอดตี
นําหอมใหท้า่นไปชมววิทวิทัศนข์องสองฝังแมนํ่าทเีต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทยีังคง
เอกลักษณร์ปูแบบเดมิไว ้

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง พรอ้มสวมชดุจกัรพรรดิ

 ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วม
ทา่นไหนจะไดส้วมชดุเป็นใครในราชวศ ์และนัง

ทพีกั โรงแรมAsia Hotel ระดบั 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทสีอง เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ 
The Fantasy Park -

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่
ฝรังเศสเป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งซงึจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง
ตอ้งหา้มทยีงิใหญ่ของกรุงปักกงิประเทศจนีและการก่อสรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพง
ของพระราชวังทังหมดไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรังเศสโดย
ตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายในพระตําหนักชนัในสดุจะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ท่านันหา้มบคุคลที
ไม่ใช่เครือญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาดหรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มสีทิธอิอกมาภายนอกไดค้น
ทัวไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งนวี่าพระราชวังตอ้งหา้มเหมอืนกับทคีนจนีเรยีกพระราชกูก้งว่าพระราชวัง
ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนัพระราชวังไดโนย้มลีักษณะเป็นรปูสเีหลยีมจัตรุัสลอ้มรอบดว้ยคนํูาขนาดใหญท่ังสี
ดา้น (คลา้ยกบัพระราชวังสวนจติรลดา
มาทกุพระองคต์ังแต่จักรพรรดยิาลององคท์ี
ซงึทรงสละอํานาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีมเมอืปีพ
ท ี8 ของราชวงศจั์กร ี
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั
ทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และหา่งจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทาง
เมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกติ
เป็นเมอืงทมีหีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิออ่นสลับซบัซอ้น และยงัเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญเพราะในแถบนี
มหีมูบ่า้นชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของเวยีดนาม
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั
 

 

 
 
 
 

วดัเทยีนมูว่ัดชอืดังของเมอืงดานังศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน
เหลยีมแบบจนีสงูลดหลันกันลงมาทังหมด 7 ชนั โดยแต่ละชนัแทน

นอกจากนันยงัมศีลิาจารกึ ระฆงัสํารดิขนาดใหญม่นํีาหนักถงึ 
ปัดเป่าความชวัรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนีมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์

เวยีดนามดว้ยเชน่กัน เมอืปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเ
ณ กรุงไซง่่อนหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจุบัน เพอืประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต์

ใชค้วามรนุแรงขดัขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแห่งนีท่านจะ
ไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่ตลาดดองบาตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ชอืดังของเมอืงเว ้
มากมายเกอืบทุกชนดิ เชน่ เสอืผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใชข้องสดผักผลไมข้องทะเล

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศัย 
หรอืเรอืสําราญมังกรเสมอืนเรอืพระทนัีงในอดตี ไปตาม

ใหท้า่นไปชมววิทวิทัศนข์องสองฝังแมนํ่าทเีต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทยีังคง
เอกลักษณร์ปูแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพนืเมอืงสองฝังแมนํ่าทขีดุทรายขายเป็นอาชพี

ณ ภตัตาคารพนืเมอืง พรอ้มสวมชดุจกัรพรรด(ิ2

ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วมชดุประจําราชวงศเ์วยีดนาม
ทา่นไหนจะไดส้วมชดุเป็นใครในราชวศ ์และนังรับประทานอาหารประจําทขีองตําแหน่งนัน

ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

ไดโนย้ – เมอืงดานงั – บานาฮลิล(์คา้งคนื) – กระเชา้ลอยฟ้า
- สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) – สวนดอกไม้

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi)สรา้งตามความเชอืแบบจนีโดยสถาปนกิชาว
ฝรังเศสเป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งซงึจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง
ตอ้งหา้มทยีงิใหญ่ของกรุงปักกงิประเทศจนีและการก่อสรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพง

ราชวังทังหมดไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรังเศสโดยการขนส่งจาก
ภายในพระตําหนักชนัในสดุจะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ท่านันหา้มบคุคลที

ไม่ใช่เครือญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาดหรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มสีทิธอิอกมาภายนอกไดค้น
วไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งนวี่าพระราชวังตอ้งหา้มเหมอืนกับทคีนจนีเรยีกพระราชกูก้งว่าพระราชวัง

ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนัพระราชวังไดโนย้มลีักษณะเป็นรปูสเีหลยีมจัตรุัสลอ้มรอบดว้ยคนํูาขนาดใหญท่ังสี
คลา้ยกบัพระราชวังสวนจติรลดา)พระราชวังแห่งนใีชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีน

มาทกุพระองคต์ังแต่จักรพรรดยิาลององคท์ ี1 จนถงึองคท์ ี13 จักรกรพรรดเิบา่ได๋กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย
ซงึทรงสละอํานาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีมเมอืปีพ.ศ. 

เมอืงดานงัตังอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนามตังอยูห่่างจากเมอืงฮานอยไป
กโิลเมตร และหา่งจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนอื 964 

เมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกติ
เป็นเมอืงทมีหีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิออ่นสลับซบัซอ้น และยงัเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญเพราะในแถบนี
มหีมูบ่า้นชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของเวยีดนาม

การอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง เมน ูSeafood(4) 

วัดชอืดังของเมอืงดานังศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน โดดเดน่ดว้ย
โดยแต่ละชนัแทนชาตภิพต่างๆของ

นอกจากนันยงัมศีลิาจารกึ ระฆงัสํารดิขนาดใหญม่นํีาหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปัน
ปัดเป่าความชวัรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนีมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละ

เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง 
ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต์

องวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแห่งนีท่านจะ

ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ชอืดังของเมอืงเวร้วบรวมสนิคา้
ของสดผักผลไมข้องทะเลและ

ไปตามแมนํ่าเฮยืงยางหรอืแม่
ใหท้า่นไปชมววิทวิทัศนข์องสองฝังแมนํ่าทเีต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทยีังคง

ทขีดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

2) 

นาม โดยจะมกีารจับฉลากว่า
ประจําทขีองตําแหน่งนัน 

กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก
สวนดอกไม ้

สรา้งตามความเชอืแบบจนีโดยสถาปนกิชาว
ฝรังเศสเป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้งซงึจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง
ตอ้งหา้มทยีงิใหญ่ของกรุงปักกงิประเทศจนีและการก่อสรา้งพระตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพงโดยรอบ

การขนส่งจากทางเรือคําว่าพระราชวัง
ภายในพระตําหนักชนัในสดุจะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ท่านันหา้มบคุคลที

ไม่ใช่เครือญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาดหรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มสีทิธอิอกมาภายนอกไดค้น
วไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งนวี่าพระราชวังตอ้งหา้มเหมอืนกับทคีนจนีเรยีกพระราชกูก้งว่าพระราชวัง

ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนัพระราชวังไดโนย้มลีักษณะเป็นรปูสเีหลยีมจัตรุัสลอ้มรอบดว้ยคนํูาขนาดใหญท่ังสี
พระราชวังแห่งนใีชเ้ป็นทปีระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีน

จักรกรพรรดเิบา่ได๋กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย
. 2488 (ซงึตรงกับสมัยรัชกาล

ตังอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนามตังอยูห่่างจากเมอืงฮานอยไป
964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิกับ

เมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใตเ้มอืงดานัง
เป็นเมอืงทมีหีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิออ่นสลับซบัซอ้น และยงัเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญเพราะในแถบนี
มหีมูบ่า้นชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของเวยีดนาม 



 
 

 
 

 

นําท่านสู่เมอืงตากอากาศขนึชอืแห่งดานัง บานาฮลิลต์ังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตรใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาทีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทยีวตากอากาศมาตังแต่สมัย
สงครามโลกครังท ี1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณา
นิคมตังแต่ปี 1919หลังจากจบสงครามฝรังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวียดนามเพือกลับ
ประเทศทําใหบ้านาฮลิลถ์กูทงิรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืง
ท่องเทยีวตากอากาศแห่งนีอกีครังในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าทมีคีวามสงูถงึ 
5,801 จากระดับนําทะเล เพอืใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขนึไปยงัยอดเขา      
อสิระใหใ้หทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทเีต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งตํานานและจนิตนาการของการ
ผจญภยัท ีสวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวรร์วมค่าเครอืงเล่นภายในสวนสนุกทุกเครอืงเล่น)
เครอืงเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D 
โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมทชีวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครอืงเล่น รถราง บา้นผสีงิ 
และอกีมากมาย นอกจากนยีงัมรีา้นชอ้ปปิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย    

 จากนันอสิระใหท้่านเดนิชมสะพานโกเดน้บรดิจ(์Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ์
ซงึเป็นสถานททีอ่งเทยีวทพีงึเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ทยีวชมไดไ้มน่านมานมีคีวามสงูจากระดับนําทะเล 
1,400เมตรความยาว 150เมตรโคง้ไปตามแนวเขาจุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์
สองมอืผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัวา่กําลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองททีอดอยูใ่นหัตถข์องเทพอสิระ
ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศนแ์ละอสิระทา่นเดนิชมสวนดอกไม ้ตามอธัยาศัย 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง อาหารบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์(5)  
ทพีกั  โรงแรมMercureFrench Village Bana Hills ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีาม วดัลนิหอ์งึ– เมอืงฮอยอนั –หมูบ่า้นกมัทาน–ลอ่งเรอืกระดง้–วดัฟุกเกยีน–เมอืงโบราณฮอยอนั 
- สะพานญปีุ่ น – ศาลกวนอ ู– สะพานมงักร 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(6) 
  

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นสู ่วดัลนิหอ์งึเป็นวัดทใีหญท่สีดุของเมอืงดานังภายในวหิารแหง่
นเีป็นสถานทบีชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์่างๆตามความเชอืของชาวพนืเมอืงแถบนนีอกจากนี
ยังมรีูปปันปูนของเจา้แม่กวนอมิองค์ใหญ่มคีวามสูงถงึ 67 เมตรซงึตังอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 
เมตรมคีวามเชอืทวีา่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทอีอกไปหาปลานอกชายฝังวัดแห่งนี
ยงัเป็นสถานทศีักดสิทิธทิมีคีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 
 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนัเป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคม
นิยมเวียดนามตังอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าทีใหญ่ทีสุดในภูมภิาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตห้่างจากดานังประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเทยีวทางวัฒนธรรมทสํีาคัญอกีแห่ง
หนงึในเวยีดนามในปีค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้นึทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดก
โลกดว้ยเหตุผลว่าเป็นตัวอยา่งของเมอืงท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี15-19 
ทมีกีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทังของทอ้งถนิและของต่างชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (7) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกมัทานนําทา่นสมัผัสกบัประสบการณใ์หมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ทตีังอยูใ่นเมอืงฮอย
อนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมนํ่าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนันจะเป็นทพีักของเหล่าทหาร
หาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีนีจะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนันนําท่านทํา
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถนิ และระหว่างทลี่องเรอื
กระดง้อยู่นันชาวบา้นทีนีก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืนเมอืง และนําไมพ้ายเรือมาเคาะเพือประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี

 

 อสิระเดนิชมเมอืงโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เทยีวชม วดัฟุกเกยีนเป็นสมาคมชาวจนีทใีหญ่และ
เกา่แกท่สีดุเป็นศนูยร์วมของชาวจนีทอีพยพเขา้มาในชว่งปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แก่
ประจําตระกลูกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นทพีบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนยก์ลางของการเทยีวชม
เมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยูท่งีานไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามท่านสามารถทําบญุต่ออายโุดยพธิี
สมยัโบราณคอืการนําธปูทขีดเป็นกน้หอยมาจดุทงิไวเ้พอืเป็นสริมิงคล   

 เทยีวชม สะพานญปีุ่ น (Japanese Covered Bridge)อกีหนงึสัญลักษณ์สําคัญของเมอืงฮอยอัน 
ถกูสรา้งขนึมาแลว้กวา่ 400 ปี สะพานมลีักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญปีุ่ น หลังคามงุกระเบอืงสเีขยีว
และเหลอืงเป็นคลนืสวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอ ูและเมอืขา้มสะพาน
มายังอกีฝังหนงึคุณจะพบเห็นบา้นเรอืนเก่าสไตล์ญปีุ่ นแทต้ลอดจนรา้นคา้รมิสองฝังถนนใหท้่านได ้
เลอืกซอืเลอืกชมตามอธัยาศัย   

 ออกเดนิทางไปยัง เมอืงดานงันําท่านผ่านชม สะพานมงักรถูกสรา้งขนึเพอืเป็นแหล่งท่องเทยีวอกี
แห่งหนงึของเมอืงดานังเป็นสัญลักษณ์ของการฟืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 
666 เมตรและความกวา้ง 37.5 เมตรมีถนน 6 ช่องจราจรโดยไดเ้ปิดใชง้านตังแต่ปี 2013 ดว้ย
สถาปัตยกรรมทบีวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหมท่ไีดรั้บแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมอืกวา่หนงึ
พันปีมาแลว้ 

 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง เมนกูุง้ Lobster (8)  
ทพีกั  โรงแรมDylan Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทสี ี เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กรงุเทพมหานคร 
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(9) 
  

 นําท่านเดนิเทยีวชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทนียิมทังชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย สนิคา้ทีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนันยังมสีนิคา้อกีมากมายให ้
ท่านไดเ้ลือกซอื เช่นเสอืเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือผา้ กาแฟ สนิคา้ทีระลกึ หมวก รองเทา้ 
กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พนืเมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนรถบสัหมขีวาง หรอืขนมปงัเวยีดนาม (10) 
 จากนันนําทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงัเพอืเดนิทางกลับประเทศไทย 

 

13.15น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมปิระเทศไทยโดยสายการบนิVIETJET AIR (VZ) 
เทยีวบนิท ีVZ961  

14.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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



 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวตามกฎหมาย
ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณปีระกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั (เนอืงจากทางเวยีดนามได ้
ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 
30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ทา่น/วนั, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 20 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 



 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณ ีและกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหร ี/ 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 
 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


