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รหัสโปรแกรม : 11384 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

เวยีดนามกลาง  

 เว ้ดานงั ฮอยอนั 6 วนั 3 คนื 
ซุปตาร.์.. บานาฮลิลส์งกรานต ์ 

 ก าหนดการเดนิทาง 12 – 17 เมษายน 2562 
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โดยสายการบนิ  NOK AIR 
 เมอืงดานงั... เมอืงแหง่ภเูขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย  

 เมอืงเว.้.. เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่เมอืง  
 เมอืงฮอยอนั... เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและเงยีบสงบ  
 ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  
 สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ.์.. เอกลกัษณ์อนังดงามของเมอืงดานงั  
 Vincom Center... แหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งัคณุภาพเยีย่มทีส่ดุในโลก 

 

เง ือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
 
1. เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

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

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

4. FAMILY SUIT ( เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) หอ้งเป็น 2 ช ัน้ เพิม่ 800 บาท / ทา่น 

5. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะทีบ่านา่ฮลิล ์เพิม่ 1,600 บาท / ทา่น  
 
 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

หมายเหต ุ:  

ส าหรบั บสัที ่1 , บสัที ่2 และบสัที ่3   พกับานาฮลิล ์คนืวนัที ่13 เมษายน 2562 

ส าหรบั บสัที ่3 และ บสัที ่4   พกับานาฮลิล ์คนืวนัที ่15 เมษายน 2562  

(ท ัง้นีบ้สัที ่3 และ บสัที ่4 โปรแกรมจะถูกสลบัไปนอนทีเ่วแ้ละดานงักอ่น ในสว่นของ

โปรแกรมเทีย่วจะไมม่กีารตดัออกแตอ่ยา่งใด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

 12 – 17 เมษายน 2562  
** เทศกาลสงกรานต ์** 

19,888 19,888 7,000 

 13 – 18 เมษายน 2562  
** เทศกาลสงกรานต ์** 

19,888 19,888 7,000 
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12 เม.ย. 62    กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

23.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร1 ขาออก เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ

นกแอร ์(DD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13 เม.ย. 62    ทา่อากาศยานดอนเมอืง–ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั–ฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น  
 บานาฮลิล(์คา้งคนื)-กระเชา้ลอยฟ้า 
  
02.10 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ NOK AIR 

เทีย่วบนิที ่DD……  
03.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง เพือ่รับประทาน
อาหารกลางวัน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแห่ง
หนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดก
โลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตัวอยา่งของเมอืงทา่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 
ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์ และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 
 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
 
บา่ย น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 

กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณา
นคิมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับ
ประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืง
ทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่นี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 
5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขา    

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิบนบานาฮลิล ์(3) 

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
14 เม.ย. 62   บานาฮลิล-์สวนสนกุ The Fantasy Park-สวนดอกไม-้สะพานโกเดน้บรดิจ-์เมอืงเว ้

  ตลาดดองบา-ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม-แตง่ชุดจกัรพรรดทิานอาหารเย็น 
 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

อสิระใหใ้หทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจนิตนาการของการ
ผจญภยัที ่สวนสนกุ The Fantasy Park (ราคาทวัรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนกุทกุเครือ่ง
เลน่) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรปูแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์
4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ 
และอกีมากมาย นอกจากนีย้งัมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย และ
อสิระทา่นเดนิชม สวนดอกไม ้สไตลย์โุรปทีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ ตามอธัยาศัย 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
 
บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซ ึง่เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่พึง่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมานี้  มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเล 
1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาด
ยกัษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ 
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์  

 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมยัทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาติ
ตะวันตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทุกพระองค ์ตัง้แต่องคท์ี ่1 ถงึ
องคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชี ือ่ว่าเป็นเมอืงของกษัตรยิ ์
และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจ าชาต ิ
อา่วหญา๋ย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม  
 
น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญช่ือ่ดังของเมอืงเว ้รวบรวมสนิคา้เวยีดนาม
มากมายเกอืบทุกชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และของที่
ระลกึตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 
 
น าท่าน ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม หรอื เรอืส าราญมังกรเสมอืนเรอืพระทีน่ั่งในอดตี ไปตามแมน่ ้าเฮยืงยาง
หรอืแมน่ ้าหอม ใหท้า่นไปชมววิทวิทศันข์องสองฝ่ังแมน่ ้าทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมยักอ่น
ทีย่ังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิีชวีติของชาวพืน้เมอืงสองฝ่ังแม่น ้าทีขุ่ดทรายขายเป็น
อาชพีหลัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(6)  
 

ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม โดยจะมกีารจับฉลากว่า
ทา่นไหนจะไดส้วมชดุเป็นใครในราชวศ ์และน่ังรับประทานอาหารประจ าทีข่องต าแหน่งนัน้ 

ทีพ่กั  โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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15 เม.ย. 62 วดัเทยีนมู-่พระราชวงัไดโนย้-สนิคา้ OTOP-เมอืงลงัโก-ดานงั-สะพานแหง่ความรกั 

 
 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชือ่ดังของเมอืงดานัง ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดดเด่น
ดว้ยเจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่มแบบจนี สงูลดหลั่นกนัลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่างๆ 
ของพระพุทธเจา้ นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังส ารดิขนาดใหญ่มนี ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึ
รปูปัน้เทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชัว่รา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์
และการเมอืงเวียดนามดว้ยเชน่กัน เมือ่ปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดข้ับรถออสตนิสฟ้ีาไปเผา
ตัวเอง ณ กรงุไซง่อ่นหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจบุนั เพือ่ประทว้งการบงัคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนา
ครสิต ์และใชค้วามรนุแรงขดัขวางการฉลองวันวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวัดแห่งนี้
ทา่นจะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวัด 
 

 น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจีน โดยสถาปนิกชาว
ฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง
ตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักต่างๆ รวมถงึก าแพงโดยรอบ
ของพระราชวังทัง้หมดไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวัง
ตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายในพระต าหนักชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศเ์ทา่นัน้ หา้มบคุคล
ทีไ่มใ่ชเ่ครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรอืหากเขา้ไปแลว้ก็จะไมม่สีทิธิอ์อกมาภายนอกได ้คน
ทั่วไปจงึเรยีกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตอ้งหา้ม เหมอืนกับทีค่นจนีเรยีกพระราชกูก้งว่าพระราชวัง
ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนั พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ย  คูน ้าขนาดใหญ่
ทัง้สีด่า้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศ์

เหงยีนมาทุกพระองค ์ตัง้แต่จักรพรรดยิาลอง องคท์ี ่1 จนถงึ องคท์ี ่13 จักรกรพรรดเิบ่าได๋ กษัตรยิ์
องคส์ดุทา้ย ซึง่ทรงสละอ านาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 2488 (ซึง่ตรง
กบัสมยัรัชกาลที ่8 ของราชวงศจั์กร ี

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
 
บา่ย น าท่านชม สนิคา้ OTOP ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงเว ้เชน่ พวกขนมพืน้เมอืงต่างๆ ชาฮอ่งเต ้เหลา้ยาดอง

ฮอ่งเต ้สามารถซือ้เป็นของฝากใหเ้พือ่นฝงู คนทีรู่จั้กไดอ้ยา่งด ี
 

น าท่านผ่าน เมืองลงัโก (Langco) ชมวิวทิวทัศน์เมืองลังโก เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอฝูหลก 
จังหวัดเถื่อเทียนเว ้ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถงึ “หมู่บา้นนก” เป็นเมืองผ่านและเมอืงพักใน
เสน้ทาง ดานัง-เว ้(เมอืงมรดกโลก) ตัง้อยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 
กม. ระหวา่งทางทกุทา่นจะไดเ้ห็นรถลอดอโุมงคห์ายเวนิ ลังโคเป็นเมอืงรมิทะเลทีข่ ึน้ชือ่ ทะเลสาบลัง
โกมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญส่วยงาม ผูค้นทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเลีย้งหอย 
จับปลา ท าการประมงพืน้บา้น เป็นตน้ 
 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงฮานอย
ไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และหา่งจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนอื 964 กโิลเมตร ทศิเหนือตดิ
กับเมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมอืง
ดานังเป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิออ่นสลับซบัซอ้น และยงัเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญเพราะใน
แถบนี้มหีมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจงึท าใหเ้กดิเป็นเมอืงท่าทางการคา้ที่ส าคัญอกีแห่งหนึ่งของ
เวยีดนาม 

 
 น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกั ทีน่ยิมของหนุ่มสาวคูรั่กกนัมาซือ้กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากนัน้น า

ท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงดานัง เมอืงที่ก าลังจากปลากลายเป็นมังกรใน
ระยะใกล ้ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  
 
ทีพ่กั  โรงแรม Dylan ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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16 เม.ย. 62  วดัลนิหอ์ ึง๋-สะพานมงักร-พพิธิภณัฑศ์ลิปะ-โบสถล์กูไก-่ตลาดฮาน-ชอ้ปป้ิง Vincom Center  
   ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)  
 
 น าท่านสู่ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งนี้เป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่

กวนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี ้นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้ปนูของเจา้แม่
กวนอมิองคใ์หญ ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่่าคอย
ปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
ทีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

 

น าท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอกีแห่งหนึง่ของเมอืงดานัง เป็น
สัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 
37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตั ้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยสีมยัใหม ่ทีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 
 
บา่ย  น าทา่นชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะ ภายในพพิธิภัณฑจ์ะมงีานศลิปะสว่นใหญ่ทีท่ าจากหนิทรายแกะสลักไว ้

มากมาย  
 
 น าทา่นชม โบสถล์กูไก ่ทีช่าวฝร่ังเศสมาสรา้งในชว่งยดึครองเวยีดนาม  

 
 น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายให ้
ท่านไดเ้ลือกซือ้ เช่น เสือ้เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ 
กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

 

น าท่านเดนิทางสู ่Vincom Center Shopping Mall ประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้สองแห่งทีต่ัง้อยู่
ตรงขา้มกนัโดยมถีนนจอแจกัน้กลางในเขตใจกลางเมอืง ตกึ A มลีักษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์
แบบบารอกของฝร่ังเศส ในขณะทีต่กึ B นัน้มลีักษณะเป็นตกึกระจกระฟ้าในรปูแบบทันสมยัพเิศษ 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (12)  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 เม.ย. 62  ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั-ทา่อากาศยานดอนเมอืง (กรงุเทพมหานคร) 
 
     

00.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เทีย่วบนิที ่DD……. 
 
01.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

******************** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย
ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์
ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลูกคา้ 1 ทา่น ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจาก

เมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

  
เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
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เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท เนือ่งจากเป็นเทศกาลช่วงปีใหม ่ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 24 

ชั่วโมง  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็ม

จ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 34 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

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

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  



    DD03 DAD (ซปุตาร.์.. บานาฮลิลส์งกรานต)์ 

 

 

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


