
    DD03 DAD (ซปุตาร.์.. บานาฮลิลส์งกรานต)์ 

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

 กาํหนดการเดนิทาง 12 – 17 เมษายน 2562 



    DD03 DAD (ซปุตาร.์.. บานาฮลิลส์งกรานต)์ 

โดยสายการบนิ  NOK AIR 
❖ เมอืงดานงั... เมอืงแหง่ภเูขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย  
❖ เมอืงเว.้.. เมอืงหลวงเกา่ทีGมโีบราณสถานอยูท่ ัGวเมอืง  
❖ เมอืงฮอยอนั... เมอืงมรดกโลกทีGสวยงามและเงยีบสงบ  
❖ ขึKนสูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัGงกระเชา้ทีGยาวทีGสดุในโลก  
❖ สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ.์.. เอกลกัษณอ์นังดงามของเมอืงดานงั  
❖ Vincom Center... แหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งัคณุภาพเยีGยมทีGสดุในโลก 

เง ืGอนไขสาํหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

1. เด็กอายตุํGากวา่ 12 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิGม 
2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัKน / 2 เตยีง ) เพิGม 150 บาท / ทา่น 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัKน 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิGม 500 บาท ตอ่ทา่น 
4. FAMILY SUIT ( เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) หอ้งเป็น 2 ช ัKน เพิGม 800 บาท / ทา่น 
5. กรณีพกัเดีGยว เฉพาะทีGบานา่ฮลิล ์เพิGม 1,600 บาท / ทา่น  

**ราคานีKไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีGดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

หมายเหต ุ:  
สาํหรบั บสัทีG 1 , บสัทีG 2 และบสัทีG 3   พกับานาฮลิล ์คนืวนัทีG 13 เมษายน 2562 
สาํหรบั บสัทีG 3 และ บสัทีG 4   พกับานาฮลิล ์คนืวนัทีG 15 เมษายน 2562  

(ท ัKงนีKบสัทีG 3 และ บสัทีG 4 โปรแกรมจะถกูสลบัไปนอนทีGเวแ้ละดานงักอ่น ในสว่นของ
โปรแกรมเทีGยวจะไมม่กีารตดัออกแตอ่ยา่งใด) 

12 เม.ย. 62    กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

23.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร1 ขาออก เคานเ์ตอร ์6 สายการบิน
นกแอร ์(DD) โดยมเีจา้หนา้ที@คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

13 เม.ย. 62    ทา่อากาศยานดอนเมอืง–ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั–ฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น  
 บานาฮลิล(์คา้งคนื)-กระเชา้ลอยฟ้า 

02.10 น. ออกเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ NOK AIR 
เทีGยวบนิทีG DD…… 

03.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิ ธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นรับสมัภาระ หลงัจากนัOนนําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงดานัง เพื@อรับประทาน
อาหารกลางวนั (เวลาทอ้งถิGนประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิGนประเทศไทย) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝั@งทะเลจี นใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวยีดนาม ตั Oงอยูใ่นเขตจังหวดักวา่งนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ที@ใหญท่ี@สดุในภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเที@ยวทางวฒันธรรมที@สําคญัอกีแหง่
หนึ@งในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึOนทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดก
โลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตวัอยา่งของเมอืงทา่ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษที@ 15-19 
ที@มกีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทั Oงของทอ้งถิ@นและของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลกัษณ ์และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี 
 นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่ อน ที@นีOนับเป็นหนึ@งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที@ลว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และ
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหตัศลิป์ภายในตามอธัยาศยั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดีGยว

 12 – 17 เมษายน 2562  
** เทศกาลสงกรานต ์**

19,888 19,888 7,000



    DD03 DAD (ซปุตาร.์.. บานาฮลิลส์งกรานต)์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บา่ย นําทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึOนชื@อแหง่ดานัง บานาฮลิล ์ ตั Oงหา่งจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 

กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ี บานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเที@ยวตากอากาศมาตั Oงแตส่มยั
สงครามโลกครัOงที@ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั@งเศส ในสมัย
อาณานคิมตั Oงแตปี่ 1919 หลังจากจบสงครามฝรั@งเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื@อ
กลบัประเทศ ทําใหบ้านาฮลิลถ์กูทิOงรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจบุนัรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลบัมาบรูณะเป็น
เมอืงทอ่งเที@ยวตากอากาศแหง่นีOอกีครั Oงในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ที@มคีวาม
สงูถงึ 5,801 จากระดบันํOาทะเล เพื@อใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขึOนไปยงัยอดเขา    

คํGา บรกิารอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร อาหารบฟุเฟ่นานาชาต ิบนบานาฮลิล ์(3) 
ทีGพกั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

14 เม.ย. 62   บานาฮลิล-์สวนสนกุ The Fantasy Park-สวนดอกไม-้สะพานโกเดน้บรดิจ-์เมอืงเว ้
  ตลาดดองบา-ลอ่งเรอืแมนํ่ Kาหอม-แตง่ชุดจกัรพรรดทิานอาหารเย็น 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
อสิระใหใ้หทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ที@เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการ
ผจญภยัที@ สวนสนกุ The Fantasy Park (ราคาทวัรร์วมคา่เครืGองเลน่ภายในสวนสนกุทกุเครืGอง
เลน่) เครื@องเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรปูแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์
4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุที@ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวญัไปกบัเครื@องเลน่ รถราง บา้นผสีงิ 
และอกีมากมาย นอกจากนีOยงัมรีา้นชอ้ปปิOงใหท้า่นไดเ้ลอืกซืOอของที@ระลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย และ
อสิระทา่นเดนิชม สวนดอกไม ้สไตลย์โุรปที@มดีอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ ตามอธัยาศยั 

  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซึ@งเป็น

สถานที@ท่องเที@ยวที@พึ@งเปิดใหนั้กท่องเที@ยวไดเ้ที@ยวชมไดไ้ม่นานมานีO มคีวามสูงจากระดับนํOาทะเล 
1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาด
ยกัษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัวา่กําลงัเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองที@ทอดอยูใ่นหตัถข์องเทพ 
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทศัน ์ 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมยัที@ปกครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาติ
ตะวนัตกจะใชคํ้าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทกุพระองค ์ตั Oงแตอ่งคท์ี@ 1 ถงึ
องคท์ี@ 13 จะประทบัอยูท่ี@พระราชวงัแหง่นีO เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีื@อวา่เป็นเมอืงของกษัตรยิ ์
และเป็นที@มาของตน้แบบทางวฒันธรรมของเวยีดนาม เชน่ อาหารเวยีดนาม และ ชดุประจําชาต ิ อา่ว
หญา๋ย หรอืชดุประจําชาตขิองสตรเีวยีดนาม  
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญช่ื@อดงัของเมอืงเว ้ รวบรวมสนิคา้เวยีดนาม
มากมายเกอืบทกุชนดิ เชน่ เสืOอผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และของที@
ระลกึตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซืOอสนิคา้ตามอธัยาศยั 
นําทา่น ลอ่งเรอืแมนํ่ Kาหอม หรอื เรอืสําราญมงักรเสมอืนเรอืพระที@นั@งในอดตี ไปตามแมนํ่Oาเฮยืงยาง
หรอืแมนํ่Oาหอม ใหท้า่นไปชมววิทวิทศันข์องสองฝั@งแมนํ่Oาที@เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมยักอ่น
ที@ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืOนเมอืงสองฝั@งแม่นํOาที@ขดุทรายขายเป็น
อาชพีหลกั 

คํGา บรกิารอาหารคํGา ณ ภตัตาคารพืKนเมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(6)  
ในการรับประทานอาหารเย็น ทกุทา่นจะไดส้วม ชุดประจาํราชวงศเ์วยีดนาม โดยจะมกีารจับฉลากวา่
ทา่นไหนจะไดส้วมชดุเป็นใครในราชวศ ์และนั@งรับประทานอาหารประจําที@ของตําแหน่งนัOน 

ทีGพกั  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) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัเทยีนมู ่ วดัชื@อดงัของเมอืงดานัง ศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน โดดเดน่
ดว้ยเจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลี@ยมแบบจนี สงูลดหลั@นกนัลงมาทั Oงหมด 7 ชั Oน โดยแตล่ะชั Oนแทนชาตภิพตา่งๆ 
ของพระพทุธเจา้ นอกจากนัOนยงัมศีลิาจารกึ ระฆงัสํารดิขนาดใหญม่นํีOาหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึ
รปูปัOนเทพเจา้ 6 องค ์คอยปัดเป่าความชั@วรา้ยออกไปจากวดั วดัแหง่นีOมคีวามสําคญัทางประวตัศิาสตร์
และการเมอืงเวยีดนามดว้ยเชน่กนั เมื@อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวดัไดข้บัรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตวั
เอง ณ กรงุไซง่อ่นหรอืเมอืงโฮจมินิหใ์นปัจจบุนั เพื@อประทว้งการบงัคบัใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนา
ครสิต ์ และใชค้วามรนุแรงขดัขวางการฉลองวนัวสิาขบชูาของประชาชนชาวเวยีดนาม หากไปวดัแหง่นีO
ทา่นจะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคนัดงักลา่วจัดแสดงอยูภ่ายในวดั 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชื@อแบบจนี โดยสถาปนกิชาว
ฝรั@งเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้ง ซึ@งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง
ตอ้งหา้มที@ย ิ@งใหญข่องกรงุปักกิ@งประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆ รวมถงึกําแพงโดยรอบ
ของพระราชวงัทั Oงหมดไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรั@งเศสโดยการขนสง่จากทางเรอื คําวา่พระราชวงัตอ้ง
หา้ม กลา่ววา่ภายในพระตําหนักชั Oนในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเ์ทา่นัOน หา้มบคุคลที่
ไมใ่ชเ่ครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรอืหากเขา้ไปแลว้ก็จะไมม่สีทิธิ]ออกมาภายนอกได ้ คน
ทั@วไปจงึเรยีกพระราชวังแหง่นีOวา่พระราชวังตอ้งหา้ม เหมอืนกบัที@คนจนีเรยีกพระราชกูก้งวา่พระราชวัง
ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนั พระราชวงัไดโนย้ มลีกัษณะเป็นรปูสี@เหลี@ยมจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ย  คนํูOาขนาดใหญ่
ทั Oงสี@ดา้น (คลา้ยกบัพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแหง่นีOใชเ้ป็นที@ประทับของกษัตรยิใ์นราชวงศ์
เหงยีนมาทกุพระองค ์ ตั Oงแตจั่กรพรรดยิาลอง องคท์ี@ 1 จนถงึ องคท์ี@ 13 จักรกรพรรดเิบา่ได ๋ กษัตรยิ์
องคส์ดุทา้ย ซึ@งทรงสละอํานาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมื@อปี พ.ศ. 2488 (ซึ@งตรง
กบัสมยัรัชกาลที@ 8 ของราชวงศจั์กร ี

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
บา่ย นําทา่นชม สนิคา้ OTOP ที@ข ึOนชื@อของเมอืงเว ้  เชน่ พวกขนมพืOนเมอืงตา่งๆ ชาฮอ่งเต ้ เหลา้ยาดอง

ฮอ่งเต ้สามารถซืOอเป็นของฝากใหเ้พื@อนฝงู คนที@รูจั้กไดอ้ยา่งด ี
นําทา่นผา่น เมอืงลงัโก (Langco) ชมววิทวิทศันเ์มอืงลงัโก เป็นตําบลหนึ@งในอําเภอฝหูลก จังหวดั
เถื@อเทยีนเว ้ประเทศเวยีดนาม ลงัโก หมายถงึ “หมูบ่า้นนก” เป็นเมอืงผา่นและเมอืงพักในเสน้ทาง ดานั
ง-เว ้ (เมอืงมรดกโลก) ตั Oงอยูห่า่งจากตวัดานังประมาณ 40 กม. หา่งจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหวา่ง
ทางทกุทา่นจะไดเ้ห็นรถลอดอโุมงคห์ายเวนิ ลงัโคเป็นเมอืงรมิทะเลที@ข ึOนชื@อ ทะเลสาบลงัโกมอีาณา
บรเิวณกวา้งใหญส่วยงาม ผูค้นที@อาศยัอยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเลีOยงหอย จับปลา 
ทําการประมงพืOนบา้น เป็นตน้ 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตั Oงอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ตั Oงอยูห่า่งจากเมอืงฮานอย
ไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และหา่งจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนอื 964 กโิลเมตร ทศิเหนอืตดิ
กบัเมอืงเว ้ ทศิตะวันตกและทศิใตต้ดิกับจังหวัดกวา่งนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้ เมอื
งดานังเป็นเมอืงที@มหีาดทรายขาว และมภีเูขาหนิออ่นสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมอืงทา่ที@สําคญัเพราะ
ในแถบนีOมหีมูบ่า้นชาวประมงจํานวนมากจงึทําใหเ้กดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ที@สําคัญอกีแหง่หนึ@งของ
เวยีดนาม 

 นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั ที@นยิมของหนุ่มสาวคูรั่กกนัมาซืOอกญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากนัOน
นําทา่นชม รปูปัOนปลามงักร ที@เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงดานัง เมอืงที@กําลงัจากปลากลายเป็นมงักรใน
ระยะใกล ้ 

คํGา บรกิารอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร (9)  



    DD03 DAD (ซปุตาร.์.. บานาฮลิลส์งกรานต)์ 

ทีGพกั  โรงแรม Dylan ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

16 เม.ย. 62  วดัลนิหอ์ ึVง-สะพานมงักร-พพิธิภณัฑศ์ลิปะ-โบสถล์กูไก-่ตลาดฮาน-ชอ้ปปิK ง Vincom Center  
   ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10)  
 นําทา่นสู ่ วดัลนิหอ์ ึVง เป็นวดัที@ใหญท่ี@สดุของเมื องดานัง ภายในวหิารแหง่นีOเป็นสถานที@บชูาเจา้แมก่วน

อมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชื@อของชาวพืOนเมอืงแถบนีO นอกจากนีOยงัมรีปูปัOนปนูของเจา้แมก่วน
อมิองคใ์หญ ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึ@งตั Oงอยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชื@อที@วา่คอยปก
ปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามที@ออกไปหาปลานอกชายฝั@ง วดัแหง่นีOยงัเป็นสถานที@ศกัดิ]สทิธิ]ที@มี
คนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 

 

นําทา่นผา่นชม สะพานมงักร ถกูสรา้งขึOนเพื@อเป็นแหลง่ทอ่งเที@ยวอกีแห่ งหนึ@งของเมอืงดานัง เป็น
สญัลกัษณข์องการฟืOนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมงักรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 
เมตร มถีนน 6 ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตั Oงแตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที@บวกกบัเทคโนโลยสีมยั
ใหม ่ที@ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมื@อกวา่หนึ@งพันปีมาแลว้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 
บา่ย  นําทา่นชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะ ภายในพพิธิภณัฑจ์ะมงีานศลิปะสว่นใหญท่ี@ทําจากหนิทรายแกะสลกัไว ้

มากมาย  
 นําทา่นชม โบสถล์กูไก ่ที@ชาวฝรั@งเศสมาสรา้งในชว่งยดึครองเวยีดนาม  
 นําทา่นเดนิเที@ยวชอ้ปปิOงใน ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที@นยิมทั Oงชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย สนิคา้ที@โดเดน่คอื งานหตัถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัOนยงัมสีนิคา้อกีมากมายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซืOอ เชน่ เสืOอเวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสืOอผา้ กาแฟ สนิคา้ที@ระลกึ หมวก รองเทา้ 
กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืOนเมอืง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจบุนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซืOอของฝากและถา่ยภาพตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่ Vincom Center Shopping Mall ประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้สองแหง่ที@ตั Oงอยู่
ตรงขา้มกนัโดยมถีนนจอแจกั Oนกลางในเขตใจกลางเมอืง ตกึ A มลีกัษณะอาคารทรงคฤหาสนใ์นเสน่ห์
แบบบารอกของฝรั@งเศส ในขณะที@ตกึ B นัOนมลีกัษณะเป็นตกึกระจกระฟ้าในรปูแบบทนัสมยัพเิศษ 

คํGา บรกิารอาหารคํGา ณ ภตัตาคาร (12)  

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั 

 

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



    DD03 DAD (ซปุตาร.์.. บานาฮลิลส์งกรานต)์ 

  
   

04.35 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ NOK AIR เทีGยวบนิทีG DD……. 
06.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทั OงนีOเพื@อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ] :  รายการทวัรส์ามารถเปลี@ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื@องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบัสนําเที@ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั@วโมง มอิาจเพิ@มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั OงนีOข ึOนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัOนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี@ยนเวลาทอ่งเที@ยวตามสถาน
ที@ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ คา่ตัbวเครื@องบนิไป-กลบัตามรายการที@ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํOามนั  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที@พักตามที@ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที@ตา่งๆ ตามรายการที@ระบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการที@ระบ ุ  
✓ คา่เบีOยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที@ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื@อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีKไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ คา่อาหาร เครื@องดื@ม คา่ซกัรดี           
คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที@มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื@นรอ้งขอวซีา่อกีครั Oง (เนื@องจากทางเวยีดนาม
ไดป้ระกาศยกเวน้การยื@นวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี@ประสงคพํ์านักระยะสั Oนในประเทศเวยีดนามไม่
เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที@กระเป๋าสมัภาระที@มนํีOาหนักเกนิกวา่ที@สายการบนินัOนๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํOามนั ที@สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ@ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัbวเครื@องบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ@น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีGดแูลคณะจาก
เมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

× ภาษีมลูคา่เพิ@ม 7 % และภาษีหกั ณ ที@จา่ย 3 % 

เดนิทางขึKนตํGา 34 ทา่น หากตํ@ากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดี ที@จะชาํระคา่
บรกิารเพิ@มเพื@อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี@จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทางและเลื@อนการเดนิทางไปในวนัอื@นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

เง ืGอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

★ มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท เนืGองจากเป็นเทศกาลชว่งปีใหม ่ภายหลงัจากที@ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  
กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ในการเกบ็คา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

★ สว่นที@เหลอื ชาํระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
• หากไมช่าํระมดัจําตามที@กําหนด ขออนุญาตตดัที@นั@งใหล้กูคา้ทา่นอื@นที@รออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื@อนไข 
• เมื@อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั Oงหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื@อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ
ที@ไดร้ะบไุวท้ั OงหมดนีOแลว้ 
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• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชืGอพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

• สง่รายชืGอสาํรองทีGน ัGง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืGอพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีGยวทรปิใด, วนัทีGใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิZไมร่ ั บผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชืGอ-นามสกลุ และอืGนๆ เพืGอใชใ้นการจองต ัVวเครืGองบนิท ัKงส ิKน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึOนไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ@า 2 หนา้หากไมม่ั@นใจโปรดสอบถาม 

เง ืGอนไขยกเลกิการจอง : 
เนื@องจากเป็นราคาตัbวเครื@องบนิโปรโมชั@น เมื@อจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื@อน ขอคนืเงนิ 
ไดท้กุกรณี และกรณีที@กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Oงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
ที@ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ที@จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั OงสิOน รวมถงึ เมื@อทา่นออกเดนิทาง
ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ@ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ] ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั OงสิOน 

หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัKงหมดกอ่นทาํการจอง เพืGอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิZท ีGจะเลืGอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึKนในกรณีทีGมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 34 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ]การเกบ็คา่นํOามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ@ม หากสายการบนิมกีารปรับขึOนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการเปลี@ยนเที@ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื@องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั OงสิOน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ@งของผดิกฎหมาย ซึ@งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบริ
ษัทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั OงสิOน หากเกดิสิ@งของสญูหาย อนัเนื@องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที@ยวเอง  

6. เมื@อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั Oงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื@อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Oงหมด  

7. รายการนีOเป็นเพยีงขอ้เสนอที@ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Oงหนึ@ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรมที@พักในตา่ง
ประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ@งอาจจะปรับเปลี@ยนตามที@ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื@องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ที@เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้ บบหุรี@ / 
ปลอดบหุรี@ได ้ โดยอาจจะขอเปลี@ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี@พัก ทั OงนีOข ึOนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัOนบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั OงสิOนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัOน 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื@องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที@ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเที@ยว อนัเนื@องมาจากการกระทําที@สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื@น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี@ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ@ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเที@ยวและ ชอ้ปปิOงแตล่ะสถานที@นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์ และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึ@งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Oงที@ตอ้งเรง่รบี เพื@อใหไ้ดท้อ่งเที@ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํOาดื@มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 
15. การบรกิารของรถบสันําเที@ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั@วโมง ในวนันัOนๆ มิ
อาจเพิ@มเวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั OงนีOข ึOนอยูก่บัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนัOนๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี@ยนเวลาทอ่งเที@ยวตามสถานที@ในโปรแกรมการเดนิทาง 
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