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วันแรก กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว้ ● พระราชวังเว้ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม  (-/-/เย็น) 
07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
หมายเหตุ : ส าหรับวันเดินทางพีเรียด ต้ังแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขาไป ออก

จาก ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 09.50 น. ถึง ดานัง เวลา 11.30 น. เวลานัดหมายที่ดอนเมือง เวลา 07.00 น. 
(กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.10 น.เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมือง
ดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคญัและ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจาก
หมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เมือง
เว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า
วฒันธรรมที่มีแบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยืนยนัจาก องคก์ารยเูนสโก
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ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มี
อยูใ่นประเทศเวียดนาม(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านเย่ียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระ
ราชวังแห่ง น้ีสร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัต ริย์ ราชวงศ์ เหวียน 13 
พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอนัย่ิงใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นตามแบบแผนความ
เช่ือของจีนจากนั้นอิสระช้อปป้ิงที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของที่ระลึก
เป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
   
ค ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารท้องถิ่น เช่น แหนมเนือง,ขนมเบ้ืองญวณ,ไวน์แดงท้องถิ่น ท่านละ 1 
แก้ว และเมนูอื่นๆอีกมากมาย 

  
จากนั้น  น าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น า้หอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
พักที่ Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม  
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ ● ดานัง ● บานาฮลิล์  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม เจดีย์เทียนหมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลัน่
กัน 7 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่างๆของพระพุทธเจา้ ตั้งเด่นอยู่ริมฝ่ังแม่
น ้ าหอม จากนั้น น าชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสาน
เดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับ
สถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันได
มงักรอนัโออ่า 
(หมายเหตุ: ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์ไม่ไป สุสานกษัตริย์ไคดิงห์) 
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พิเศษ!!น าท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม  
(ไม่รวมค่าทิปให้แก่คนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)    
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร SEA FOOD)  
จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงที่ร้านเย่ือไผ่ ร้านไข่มุก และร้านหินอ่อน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 
น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนาม
กลางไดค้น้พบในสมยัที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดม้ีการสร้าง
ถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆเพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่ง
กระเช้าดว้ยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิวธรรมชาติ
ทั้งน ้าตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝัน) จากนั้น นั่งกระเช้าขึน้
สู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ีได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย
World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดย
ไม่หยดุแวะมีความยาวทั้งส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนกัท่องเที่ยวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและ
บางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ ้ าว่าที่น่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะ
อากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูง
ที่ สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1 ,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดม
สมบูรณ์ น าท่านชม สะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดด
เด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบานาฮิลล์ 
จุดที่สร้างความตื่นเตน้ให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลงัการที่ซ่ึงเต็มไป
ดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัที่สวนสนุก The 

Fantasy Park(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่
รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮิลลท์่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทายความมนัส์ของหนงั 
4D, ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอื่นๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทกึ
ขวญัส่ันประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมนัส์
กนัอยา่งเต็มที่ให้ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 
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เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์ 

  
 

วันที่สาม บานาฮิลล์ ● วัดลินห์อึง้ ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมู่บ้านกั๊มทาน ● นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ● วัดจีน ● บ้าน
โบราณ ●สะพานญี่ปุ่ น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นแวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและ
เทพองคต่์างๆตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปป้ัน
ปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบวั
กวา้ง 35 เมตรยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดัแห่งน้ีนอกจาก
เป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแล้วยงั
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงาม
ชองเมืองดานงั จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอนั
นั้ นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่ส าคัญแห่งหน่ึงในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยน
วฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกับตะวนัออกองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้ฮอยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจาก
เป็นสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ แมว่้าจะผ่านการบูรณะขึ้น
เร่ือยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้ าท่านเดินทาง
ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอยอนั 
 
 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 
BT-VN081_FD_MAR-OCT_2020 

 

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับ
กิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village 

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ใน
อดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พกัอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกั
ของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบั
ผูห้ญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะ
ดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปให้แก่คนพายเรือ ท่านละ 40 
บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
จากนั้น น าท่านชมวัดจีนเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วดั
น้ีมีจุดเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปที่ขดเป็นกน้
หอย มาจุดทิ้งไว้เพ่ือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Sky บ้านโบราณ ซ่ึงเป็นช่ือเจ้าของบ้านเดิมชาว
เวียดนามที่มีฐานะดี ชมบา้นไมท้ี่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษไ์ว้
เป็นอย่างดี และยงัเป็นที่อยู่อาศยัของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพล
ทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น และเวียดนาม ดา้นหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีก
สายหน่ึงใกลแ้ม่น ้าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอยา่งดี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
น าชม  สะพานญี่ปุ่ นซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ  400 กว่าปี
มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ   ที่สร้างขึ้ นเพ่ือสวดส่ง
วิญญาณมงักร ชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่ามี มงักรอยูใ่ตพ้ิภพส่วนตวัอยูท่ี่อินเดีย
และหางอยู่ที่ญี่ปุ่ น ส่วนล าตวัอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มงักรพลิกตวั
จะเกิดน ้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่ นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอก
เสาเข็มลงกลางล าตัวเพ่ือก าจัดมนัจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชม
ศาลกวนอูซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญี่ปุ่ นและที่ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้
ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้บา้น เพ่ือขายให้แก่นกัท่องเที่ยวท่านสามารถซ้ือของ
ที่ระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 
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จากนั้น   น าท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหน่ึงที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์
ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮัน
ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ที่ไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหน่ึงพนัปีมาแลว้ 
ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันที่ส่ี ดานัง ● ช้อปป้ิงตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินเที่ยวและชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกิน
ต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองดานงั   
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 
12.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD637 
** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : ส าหรับวันเดินทางพีเรียด ต้ังแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขากลับ  
ออกจาก ดานัง เวลา 12.00 น. ถึง ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 13.35 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง) 

.............................................................................................................................. 
หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่นแปลง
ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนยิมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากนั 
4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบัุติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 
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**ทั้งน้ี ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 

 
 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์..บานาฮลิล์ เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กมี
เตียง 

เด็กไม่มี
เตียง 

จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวม

ต๋ัว) 

พัก
เดี่ยว 

27 – 30 มี.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

17 – 20 เม.ย. 
63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

08 – 11 พ.ค. 63 34+1 
13,900 

12,900 
13,900 

12,900 
12,900 

11,900 
10,900 4,000 

15 – 18 พ.ค. 63 34+1 
14,900 

12,900 
14,900 

12,900 
13,900 

11,900 
11,900 4,000 

22 – 25 พ.ค. 63 34+1 
13,900 

12,900 
13,900 

12,900 
12,900 

11,900 
10,900 4,000 

29 พ.ค. – 01 
มิ.ย. 63 

34+1 
14,900 

12,900 
14,900 

12,900 
13,900 

11,900 
11,900 4,000 

05 – 08 มิ.ย. 63 34+1 
13,900 

12,900 
13,900 

12,900 
12,900 

11,900 
10,900 4,000 

12 – 15 มิ.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

19 – 22 มิ.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

26 – 29 มิ.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

03 – 06 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

10 – 13 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

17 – 20 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

24 – 27 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 
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25 – 28 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

31 ก.ค. – 03 
ส.ค. 63 

34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

07 – 10 ส.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

12 – 15 ส.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

21 – 24 ส.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

03 – 06 ก.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

24 – 27 ก.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

08 – 11 ต.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

10 – 13 ต.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

11 – 14 ต.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

15 – 18 ต.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

22 – 25 ต.ค. 63 34+1 15,900 15,900 14,900 11,900 4,500 

23 – 26 ต.ค. 63 34+1 16,900 16,900 15,900 12,900 4,500 

29 ต.ค. – 01 
พ.ย.63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

31 ต.ค. – 03 
พ.ย.63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

 
 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบิน

แล้ว** 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
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✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระทันทก่ีอนการเดนิทางไม่
น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 วัน) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มรีาคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ทั้งส้ิน 
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กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอื่น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวัน
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัททัวร์) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 
➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุคร้ัง หาก ตม.ปฎิ
เสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 
คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
➢ อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหาร
ทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวยีดนาม 
➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
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➢ โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมี
เพียงไม่กี่ห้อง ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


