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เวียดนามกลาง 4วนั3คืน  

 ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล ์แช่ออนเซ็น 

ซุปตาร.์. ออนเซ็น ทา้หนาว 

 ก าหนดการเดินทาง มกราคม-มีนาคม 2562 
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โดยสายการบิน  Bangkok Airways 

สมัผสัการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ดว้ยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

นัง่กระเชา้ข้ึนยอดบานาฮิลล ์ต่ืนตากบัเมืองท่องเท่ียวสไตลยุ์โรปสดุย่ิงใหญ่  

เพลิดเพลินเคร่ืองเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ และความสวยงามของ สวนดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศส ถ่ายภาพ

กบัแลนดม์ารค์ใหม่ สะพานโกเดน้บริดจ ์สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ ์ 

ต่ืนตากบั สวนน ้าพุรอ้นเท่ินไต่ สวนน ้ากลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกบัการแช่บ่อออนเซ็น 

ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอนั นัง่เรือกระดง้ สกัการะวดัลินหอ๋ึ์ง ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน 

พกั 4 ดาวทุกคืน มีน ้าด่ืมบริการบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

**จอยแลนด ์ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบนิ หัก 2,000 บาท/ท่าน** 

*ตัว๋เคร่ืองบนิส าหรบั Infant 2,000 บาท/ท่าน* 

 

 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเด่ียว 

6-9 มกราคม 2562 16,888 16,888 5,000 

14-17 มกราคม 2562 14,888 14,888 5,000 

21-24 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000 

23-26 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000 

28-31 มกราคม 2562 15,888 15,888 5,000 

30 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์2562 15,888 15,888 5,000 

18-21 กมุภาพนัธ ์2562 14,888 14,888 5,000 

24-27 กมุภาพนัธ ์2562 14,888 14,888 5,000 

26 กมุภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2562 14,888 14,888 5,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2562 15,888 15,888 5,000 

เดือนมีนาคม Coming soon !!!!! 
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เง่ือนไขส าหรบัพกับนบาน่าฮิลล ์3 ท่าน และพกัแบบครอบครวั 
 

1. เด็กอายุต า่กว่า 11 ปี และสงูไม่เกิน 120 เซนติเมตร พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพ่ิม 

2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง ) เพ่ิม 150 บาท ต่อท่าน 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชัน้ 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพ่ิม 500 บาท ต่อท่าน 

4. FAMILY SUIT ( เตียงใหญ่ 1 เตียง ) หอ้งเป็น 2 ชัน้ เพ่ิม 800 บาท ต่อท่าน 

5. กรณีพกัเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮิลล ์เพ่ิม 2,000 บาท ต่อท่าน  

 

ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลูกคา้ 1 ท่าน ในส่วนของหวัหนา้ทัวรท่ี์ดูแลคณะจาก

เมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – เมืองดานงั – บานาฮิลล ์– ข้ึนกระเชา้ลอยฟ้าสู่บานาฮิลล ์

– สวนสนุก The Fantasy Park 

 

08.00 น. สมาชิกทุกทา่นพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ F สาย

การบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกทา่นและน าทา่น

โหลดสมัภาระ  

11.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS 

เท่ียวบินท่ี PG947 

12.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้น าทา่นรับสมัภาระ หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ตวัเมืองดานัง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวนั 

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนามเหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง อาหารเวียดนาม (1) 

 ออกเดินทางสู ่เมืองดานงั ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูห่า่งจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้

764 กิโลเมตร และหา่งจากเมือง โฮจิมินห ์ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตกและ

ทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนาม สว่นทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขา

หินออ่นสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัเพราะในแถบน้ีมีหมูบ่า้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็น

เมืองทา่ทางการคา้ท่ีส าคญัอีกแหง่หน่ึงของเวียดนามน าทา่นสูเ่มืองตากอากาศข้ึนช่ือแหง่ดานัง บานาฮิลล ์ต ัง้หา่ง

จากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหลง่ทอ่งเท่ียวตาก

อากาศมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมยั

อาณานิคมตัง้แตปี่ 1919 หลงัจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ท า

ใหบ้านาฮิลลถู์กท้ิงรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศ
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แหง่น้ีอีกครั้งในปี 2009 พรอ้มกบัไดมี้การสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพ่ือใช ้

เป็นเสน้ทางส าหรับข้ึนไปยงัยอดเขา    

 น าทุกทา่นไดส้มัผสักบัประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ี สวนสนุก 

The Fantasy Park (ราคาทวัรร์วมคา่เคร่ืองเลน่ภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเลน่ ยกเวน้พิพิธภณัฑหุ์น่ข้ีผ้ึง และเคร่ือง

เลน่ท่ีใชร้ะบบหยอดเรียญ) เคร่ืองเลน่ในสวนสนุกของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบมีใหท้า่นเลือก อาทิ เชน่ โรง

ภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กทา่นระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเลน่ รถราง บา้นผีสิง 

และอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบานาฮิลล ์(2)  

ท่ีพกั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว  

 

วนัท่ีสอง      บานาฮิลล ์- โซนสวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเดน้บริดจ(์Golden Bridge) – สวน

น ้าพุรอ้นเท่ินไต่(Than Tai Hot Springs Park) - วดัเทพพระเจา้แห่งความมัง่คัง่ 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลงัจากน้ันเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม ้

หลากหลายพนัธุถู์กจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีมีมุมถา่ยรูปน่ารักๆ ใหท้า่นได ้

เลือกถา่ยไดต้ามใจชอบ  
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จากน้ันอิสระใหท้า่นเดินชม สะพานโกเดน้บริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ์ ซ่ึงเป็น

สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีพ่ึงเปิดใหนั้กทอ่งเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้มน่านมาน้ี มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,400เมตร ความ

ยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คือสะพานถูกทอดผา่นอุง้มือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผูอ้อกแบบจะท าให ้

รูสึ้กราวกบัวา่ก าลงัเดินอยูบ่นเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยูใ่นหตัถข์องเทพ อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมวิวทิศทศัน์

ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Aparang Buffee บนบานาฮิลล ์(4) 

หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าทา่นเดินทางลงจากบานาฮิลล ์เพ่ือเดินทางตอ่ไปยงั สวนน ้าพุรอ้นเท่ินไต่ 

(Than Tai Hot Springs Park)  บอ่น ้าพุรอ้นแหง่ใหมล่า่สุดของเมืองดานัง ดว้ยบรรยากาศท่ีแสนเย็นสบาย ราย

ลอ้มไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวสวยงามของภูเขาบานา จะท าใหท้า่นรูสึ้กผอ่นคลายเม่ือเดินทางมาถึง ทา่นจะไดส้มัผสัการ

อาบน ้าในบอ่น ้าพุรอ้นแท ้ๆ ภายในสวนน ้าแห่งใหมน้ี่ ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นบอ่น ้าพุรอ้นหรือออนเซ็นแห่งแรกใน

เวียดนามท่ีไดร้ับมาตรฐานแบบญ่ีปุ่น นอกจากบอ่น ้าพุรอ้นแลว้สถานท่ีแหง่น้ียงัมีสวนน ้าท่ีมีเคร่ืองเลน่หลากหลาย 

สระวา่ยน ้า รวมไปถึงโรงแรมท่ีพกั และสถานท่ีอีกมากมายใหท้า่นไดเ้ดินเท่ียวชม แตก่อ่นท่ีจะน าทุกทา่นผอ่นคลาย

ไปกบับอ่น ้าพุรอ้น เราจะแวะสกัการะ วดัเทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ ตัง้อยูใ่นเขตสงวนธรรมชาติหนุยฉัว (Nui 
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Chua Nature Reserve) บริเวณเดียวกนักบับอ่น ้าพุรอ้น เพ่ือความเป็นสิริมงคลแกชี่วิตจากน้ันอิสระทุกทา่นผอ่น

คลายไปกบัการ แช่บ่อน ้าพุรอ้น ตามอธัยาศยั บอ่น ้าเหลา่น้ีจะชว่ยผอ่นคลายกลา้มเน้ือจากการเดินทางเป็นเวลา

นอนและคลายความเม้ือยลา้ตา่งๆ เหมาะกบัผูท่ี้ท างานหนักหรือนักทอ่งเท่ียวท่ีออ่นลา้จากการทอ่งเท่ียว หรือทา่นท่ี

ตอ้งการจะสมัผสักบับรรยากาศอนัผอ่นคลายอนัแสนพิเศษก็สามารถเดินทางมาท่ีน่ีได ้  

 

 

  

 

 

 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของรีสอรท์  (5)  

ท่ีพกั โรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดบั 4 ดาว  

 

วนัท่ีสาม     สวนน ้า Ebisu Than Tai – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – เมืองฮอยอนั – วดัฟุกเก๋ียน – สะพานญ่ีปุ่ น - 

ศาลกวนอู – หมู่บา้นกัม๊ทาน – ล่องเรือกระดง้ - เมืองดานงั - สะพานมงักร 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นสู ่สวนน ้า Ebisu Than Tai เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ มากมายให ้

ทา่นไดเ้ลือกทา่มกลางวิวภูเขาสวยงาม สวนน ้าแหง่น้ีไดถู้กออกแบบมาใหท้า่นสามารถพกัผอ่นและสนุกสนานได ้

อยา่งเต็มอ่ิม ทา่นจะไดร้ับประสบการณ์อนัแสนพิเศษท่ีเรียกไดว้า่ไมมี่ท่ีไหนอีกแลว้ท่ีจะเลน่น ้าทา่มกลางความ

สวยงามของหุบเขาเชน่น้ี.. อิสระทา่นเลน่น ้า หรือเดินเท่ียวชมความสวยงามของสวนแหง่น้ีตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง เมนูกุง้ Lobster (7) 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองทา่ท่ีใหญท่ี่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หา่ง

จากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแหง่หน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 
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องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเกา่ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองทา่ใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถ่ิน

และของตา่งชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์ และอาคารตา่งๆภายในเมืองไดร้ับการอนุรักษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งดีแวะชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทา่น

จะไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นปริษฐด์ว้ยมือจากชา่งหลากหลายแขนง และอิสระใหท้า่นไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์

ภายในตามอธัยาศยัเดินทางถึงเมืองโบราณฮอยอนั อิสระเท่ียวชม วดัฟุกเก๋ียน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญแ่ละ

เกา่แกท่ี่สุด เป็นศูนยร์วมของชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ า

ตระกูลกวา่ 20 หลงั ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเท่ียวชมเมืองโบราณฮอย

อนั จุดเดน่อยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถท าบุญตอ่อายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ี

ขดเป็นกน้หอย มาจุดท้ิงไว ้เพ่ือเป็นสิริมงคล เท่ียวชม สะพานญ่ีปุ่ น (Japanese Covered Bridge) อีกหน่ึง

สญัลกัษณส์ าคญัของเมืองฮอยอนั ถูกสรา้งข้ึนมาแลว้กวา่ 400 ปี สะพานมีลกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่น 

หลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นคล่ืนสวยงาม เดินเขา้ไปกลางสะพานน าทา่นสกัการะ ศาลกวนอู และ

เม่ือขา้มสะพานมายงัอีกฝั่งหน่ึง คุณจะพบเห็นบา้นเรือนเกา่สไตลญ่ี์ปุ่นแท ้ตลอดจนรา้นคา้ริมสองฝั่งถนนใหท้า่น

ไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั 

  

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางสู ่หมู่บา้นกัม๊ทาน น าทา่นสมัผสักบัประสบการณใ์หมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ท่ีต ัง้อยูใ่นเมืองฮอยอนั ภายใน

จะเป็นสวนมะพรา้วและมีแมน่ ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมยัสงครามน้ันจะเป็นท่ีพกัของเหลา่ทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพ

หลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลกั หลงัจากน้ันน าทา่นท ากิจกรรม ล่องเรือกระดง้ ทา่นจะได ้

รับชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และระหวา่งท่ีลอ่งเรือกระดง้อยูน้ั่นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัรอ้งพลง

พ้ืนเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 

 ออกเดินทางไปยงั เมืองดานงั น าทา่นผา่นชม สะพานมงักร ถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวอีกแหง่หน่ึงของ

เมืองดานัง เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 

37.5 เมตร มีถนน 6 ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่

ท่ีไดร้ับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง เมนูอาหารไทย (8)  

ท่ีพกั  โรงแรม Nhu Minh Plaza Danang Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี เมืองดานงั – วดัลินหอ๋ึ์ง - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – กรงุเทพมหานคร 

 

 

เชา้      บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าทา่นสู ่วดัลินหอ๋ึ์ง เป็นวดัท่ีใหญท่ี่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแหง่น้ีเป็น

สถานท่ีบูชาเจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเช่ือของชาวพ้ืนเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปปั้นปูน

ของเจา้แมก่วนอิมองคใ์หญ ่มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงต ัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีวา่คอย

ปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วดัแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคนให ้

ความเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมากน าทา่นเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสินคา้

มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย สินคา้ท่ีโดเดน่คือ งานหตัถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคม

ไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอา๋วหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากน้ันยงัมีสินคา้อีก

มากมายใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ เชน่ เส้ือเวียดนาม ของสด ของแหง้ เส้ือผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ 

กระเป๋า รวมถึงสินคา้พ้ืนเมือง ทา่นจะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง อิสระใหท้า่น

ไดเ้ลือกซ้ือของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนับนรถบสั หม่ีขวาง หรือขนมปังเวียดนาม (10)  

 จากน้ันน าทา่นออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 

13.35 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG) 

เท่ียวบินท่ี PG948  

15.25 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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**ราคาไม่รวมค่าทิป** 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียว

ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 คา่เบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด           คา่มินิบาร์ใน

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
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× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ท่าน/วนั, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 

เดินทางข้ึนต า่ 25 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือให ้

คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง

และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนัเดินทางภายใน 

20 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์ม่เอาตัว๋หกั 2,000 บาท/ท่าน 

 สว่นท่ีเหลือ ช าระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไมมี่เง่ือนไข 

 เม่ือทา่นช าระเงินไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพรอ้มยืนยันว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบนิทัง้ส้ิน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้

หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน รวมถึง เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการ

รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ 

ทัง้ส้ิน 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลูกคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  

6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร ์กรณุาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ันบริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 

11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมผ่า่น

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมมี่คา่ใชจ้า่ยเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาใน

การทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพ่ิม

เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็น

หลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
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