
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

 เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์1 คนื  

ซุปตาร.์. โอโ้หหห บานาฮลิลจ์ใุจ   

 ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม 2562 – มนีาคม 2563 (บนิเชา้-กลบับา่ย) 

โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 

สมัผสับรกิารสดุพเิศษบนิตรงสูด่านงั ประเทศเวยีดนาม ดว้ยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์

ชมเมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ทีถ่กูปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี ทานอาหารเย็น 

พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิน ัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบัสวนสนุกแฟนตาซปีารค์ 

ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์    พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์ชมอารยธรรมโบราณ

แหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้      สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  

“มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2 ปีขึน้ไป พกัเดีย่ว 

11-14 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000 

12-15 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

13-16 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

14-17 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

15-18 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

16-19 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000 

17-20 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000 

18-21 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000 

19-22 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

20-23 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

21-24 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

22-25 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

23-26 มกราคม 2563 13,588 13,588 4,000 

24-27 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 

25-28 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 

26-29 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 

27-30 มกราคม 2563 14,588 14,588 4,500 

28-31 มกราคม 2563 11,888 11,888 4,000 

29 ม.ค – 01 ก.พ. 2563 11,888 11,888 4,000 

30 ม.ค – 02 ก.พ. 2563 13,588 13,588 4,000 

31 ม.ค – 03 ก.พ. 2563 13,588 13,588 4,000 

01-04 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

02-05 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

03-06 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

04-07 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

05-08 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

06-09 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

07-10 กมุภาพนัธ ์2563 14,588 14,588 4,500 



 
 

08-11 กมุภาพนัธ ์2563 14,588 14,588 4,500 

09-12 กมุภาพนัธ ์2563 14,588 14,588 4,500 

10-13 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

11-14 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

12-15 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

13-16 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

14-17 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

15-18 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

16-19 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

17-20 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

18-21 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

19-22 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

20-23 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

21-24 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

22-25 กมุภาพนัธ ์2563 13,588 13,588 4,000 

23-26 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

24-27 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

25-28 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

26-29 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 11,888 4,000 

27 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 13,588 13,588 4,000 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 13,588 13,588 4,000 

29 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2563 13,588 13,588 4,000 

01-04 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

02-05 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

03-06 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

04-07 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

05-08 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

06-09 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

07-10 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 



 
 

 

**จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกั 2,000 บาท/ทา่น** 

*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ราคา 2,000 บาท/ทา่น* 

 

เงือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น) 

 

1. เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิม่ 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิม่ 600 บาท ตอ่ทา่น 

4. กรณพีกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 2,000 บาท ตอ่ทา่น 

หมายเหตุ : หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจ ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณา

สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

 

**ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น      

 ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

 

 

08-11 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

09-12 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

10-13 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

11-14 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

12-15 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

13-16 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

14-17 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

15-18 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

16-19 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

17-20 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

18-21 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

19-22 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

20-23 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

21-24 มนีาคม 2563 13,588 13,588 4,000 

22-25 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

23-26 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

24-27 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 

25-28 มนีาคม 2563 11,888 11,888 4,000 



 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรอืแม่

น า้หอม - แตง่ชุดจกัรพรรดทิานอาหารเย็น 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 10 เคาน์เตอร ์U 

สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่น

โหลดสมัภาระ  

10.50 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

เทีย่วบนิที ่VZ960  

12.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูอาหารเวยีดนาม (1) 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเว ้เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมัยทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาตติะวันตกจะ

ใชค้ าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนทกุพระองค ์ตัง้แต่องคท์ี ่1 ถงึองคท์ี ่13 จะประทับ

อยู่ทีพ่ระราชวังแห่งน้ี เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งกษัตรยิ ์และเป็นทีม่าของตน้แบบทาง

วัฒนธรรมเวยีดนาม เชน่ อาหารเวยีดนาม และ ชดุประจ าชาต ิอ่าวหญ๋าย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่วัดชือ่ดังของเมอืงเว ้ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิายเซน โดดเดน่ดว้ยเจดยีท์รง

เก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทัง้หมด 7 ชัน้ โดยแต่ละชัน้แทนชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 

นอกจากนัน้ยังมศีลิาจารกึ ระฆังส ารดิขนาดใหญม่นี ้าหนักถงึ 2000 กโิลกรัม รวมถงึรูปปั้นเทพเจา้ 6 องค ์คอย

ปัดเป่าความชั่วรา้ยออกไปจากวัด วัดแห่งน้ีมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงเวยีดนามดว้ยเช่นกัน 

เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจา้อาวาสของวัดไดขั้บรถออสตนิสฟ้ีาไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจมินิหใ์น

ปัจจุบัน เพื่อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต ์และใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิ

สาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งน้ีท่านจะไดเ้ห็นรถออสตนิสฟ้ีาคันดังกล่าวจัดแสดงอยู่

ภายในวัด จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดดองบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญช่ือ่ดังของเมอืงเว ้รวบรวมสนิคา้

เวยีดนามมากมายเกอืบทุกชนดิ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของใช ้ของสด ผัก ผลไม ้ของทะเล และของที่

ระลกึตา่งๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร หรอืเรอืส าราญมังกร

เสมอืนเรือพระทีน่ั่งในอดตี ไปตามแม่น ้าเฮยืงยางหรือแม่น ้าหอม ใหท้่านไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแม่น ้าที่

เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนแบบเวยีดนามสมัยกอ่นทียั่งคงเอกลักษณ์รูปแบบเดมิไว ้ตลอดจนวถิชีวีติของชาวพืน้เมอืง

สองฝ่ังแมน่ ้าทีข่ดุทรายขายเป็นอาชพีหลัก 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ(2)  

 ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะไดส้วม ชุดประจ าราชวงศเ์วยีดนาม เพื่อถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึหลัง

รับประทานอาหาร โดยชดุจะเป็นชดุประจ าต าแหน่งในพระราชวังเวยีดนามในสมัยโบราณ ซึง่แตล่ะต าแหน่งก็จะ

มสีสีนัแตกตา่งกันออกไป 

ทีพ่กั โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง เมอืงเว ้– พระราชวงัไดโนย้ – เมอืงดานงั – บานาฮลิล–์ กระเชา้ลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy 

Park - สวนดอกไมL้E JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge)  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส 

เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการกอ่สรา้ง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญ่

ของกรุงปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆ รวมถงึก าแพงโดยรอบของพระราชวังทัง้หมดไดน้ า

อฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสง่จากทางเรอื ค าว่าพระราชวังตอ้งหา้ม กล่าววา่ภายในพระต าหนักชัน้ใน

สดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศเ์ท่านัน้ หา้มบุคคลทีไ่ม่ใชเ่ครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรอื

หากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มีสทิธิอ์อกมาภายนอกได ้คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งน้ีว่าพระราชวังตอ้งหา้ม 

เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกูก้งว่าพระราชวังตอ้งหา้มเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโนย้ มีลักษณะเป็นรูป

สีเ่หลีย่มจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ย  คูน ้าขนาดใหญ่ทัง้สีด่า้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งน้ีใช ้

เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทกุพระองค ์ตัง้แต่จักรพรรดยิาลอง องคท์ี ่1 จนถงึ องคท์ี ่13 คอื

จักรพรรดเิบา่ได ๋กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย ซึง่ทรงสละอ านาจใหก้ับรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 

2488 (ซึง่ตรงกับสมัยรัชกาลที ่8 ของราชวงศจั์กรี) ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของ

ประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมอืงฮานอยไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทาง

ทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือตดิกับเมืองเว ้ทิศตะวันตกและทิศใตต้ดิกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทศิ

ตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมอืงดานังเป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีูเขาหนิอ่อนสลับซบัซอ้น และยังเป็น



 
 

เมอืงท่าทีส่ าคัญเพราะในแถบน้ีมหีมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจงึท าใหเ้กดิเป็นเมอืงท่าทางการคา้ทีส่ าคัญอกี

แหง่หนึง่ของเวยีดนาม 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนู Seafood (4) 

 น าท่านสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่ดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใช ้

เวลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 

โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานคิมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบ

สงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็น

เวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่น้ีอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้ม

กับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยัง

ยอดเขา  หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ี

ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรูปน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ  

อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอัธยาศัย จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) 

สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมาน้ี มี

ความสงูจากระดับน ้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผา่น

อุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถ์

ของเทพ อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง อาหารบฟุเฟ่ต ์บนบานาฮลิล ์(5)  

ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรอื Alpine coaster – เมอืงฮอยอนั -บา้นแกะสลกัหนิออ่น – 

หมู่บา้นก ัม๊ทาน – ล่องเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอนั – วดัฟุกเกีย๋น - สะพานญีปุ่่ น–ศาลกวนอู– 

สะพานมงักร 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 อสิระทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่สวน

สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกทกุเครือ่งเลน่ ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ 

และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเรยีญ) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบมใีหท้า่นเลอืก 

อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กทา่นระทกึขวัญไปกับเครือ่งเลน่ 

รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกี

ดว้ย  หรืออสิระเล่น “รถราง หรอื Alpine coaster” เครื่องเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะ

ขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยู่กับการ

ควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรอืจะน่ังทา่นเดียวก็ได ้(การเลน่รถไฟเหาะไมอ่นุญาตให ้

น ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจุีดบรกิารถา่ยภาพ 2 จุด ทา่นสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเอง

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว) เมือ่ถงึเวลานัดหมายน าทุกท่านลง

กระเชา้จากบานาฮลิล ์เพือ่รับประทานอาหารกลางวัน.. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง(7) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าทีใ่หญท่ีส่ดุในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 

1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตัวอย่างของ

เมอืงทา่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้

ของทอ้งถิน่และของต่างชาตไิวไ้ดอ้ย่างมเีอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ ภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ใน

สภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี แวะชม บา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน้ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศ

เวยีดนามภายในทา่นจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นปรษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นได ้

เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าทา่นสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ใน

หมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะ

เป็นทีพั่กของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก  หลังจาก

นัน้น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างที่

ลอ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน้ี่ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะ

ดนตร ี(ค่าทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) อสิระเดนิชมเมอืงโบราณฮอย

อนัตามอัธยาศัย เทีย่วชม วดัฟุกเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจีนทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีส่ดุ เป็นศูนยร์วมของชาวจนีที่

อพยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแกป่ระจ าตระกลูกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใชเ้ป็นที่



 
 

พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลัก 

ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้

เพือ่เป็นสริมิงคล  เทีย่วชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) อกีหนึง่สญัลักษณ์ส าคัญของเมอืง

ฮอยอัน ถกูสรา้งขึน้มาแลว้กวา่ 400 ปี สะพานมลีักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีว

และเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไปกลางสะพานน าทา่นสกัการะ ศาลกวนอ ูและเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ัง

หนึง่ คุณจะพบเห็นบา้นเรอืนเก่าสไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ตลอดจนรา้นคา้รมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตาม

อัธยาศัยออกเดนิทางไปยัง เมอืงดานงั น าท่านผ่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วอกี

แห่งหนึง่ของเมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร 

และความกวา้ง 37.5 เมตร มถีนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับ

เทคโนโลยสีมัยใหม ่ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูอาหารไทย+กุง้มงักร (8) 

 ทีพ่กั โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงดานงั – ตลาดฮาน – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กรงุเทพมหานคร 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 หลังจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งน้ีเป็น

สถานทีบู่ชาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบน้ี นอกจากน้ียังมรูีปป้ันปนู

ของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่่า

คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งน้ียังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่ี

คนใหค้วามเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวนมาก น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวม

สนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดเด่นคอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือัน

วจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้

ยังมีส ินคา้อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื้อผา้ กาแฟ สินคา้ที่

ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันได ้

อยา่งแทจ้รงิ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนับนรถบสั หมีข่วาง หรอืขนมปงัเวยีดนาม (10)  

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ VIETJET AIR (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ961  

14.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ

เวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 



 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรค์นไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

• มดัจ าทา่นละ 7,000 บาทภายใน 1 วันหลังจากการจอง และ ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  

กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 25 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

• จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

• สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport :  

จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจ

โปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอ

คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก 

หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



 
 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ 

มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

 

 


