
 

 



 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว้ ● พระราชวงัเว้ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรล่องแม่น า้หอม  (-/-/เยน็) 
07.30 น. พร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทีย่วบิน FD 636 ** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
หมายเหตุ : ส าหรับวนัเดินทางพเีรียด ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขาไป ออกจาก 

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

 
 

 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัและ
เป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมือง
ท่าท่ีส าคญั จากนั้น เดินทางเขา้สู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า
วฒันธรรมท่ีมีแบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยืนยนัจาก  องคก์ารยูเนสโกประกาศข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก



 

โลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดก
โลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยูใ่น
ประเทศเวียดนาม(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) น าท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของ
กษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวงัแห่งน้ีสร้างข้ึน
ในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นท่ีประทบัของ
พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ร า ช ว ง ศ์ เ ห วี ย น 13 
พระองค์ พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็น
มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งน้ีได้ถูก
สร้างข้ึนตามแบบแผนความเช่ือของจีนจากนั้นอิสระช้อปป้ิงท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่
น ้าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป 

   
ค ่า       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารท้องถิ่น เช่น แหนมเนือง,ขนมเบื้องญวณ,ไวน์แดงท้องถิ่น ท่านละ 

1 แก้ว และเมนูอ่ืนๆอกีมากมาย 

   
 
จากน้ัน  น าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืน้เมือง 

พกัที ่Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม  
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
 



 

วนัทีส่อง เจดีย์เทยีนมู่ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● น่ังสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ ● ดานัง ● บานาฮิลล์  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านชม เจดีย์ เทียนหมู่  ทรงเก๋งจีนแปด

เหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 ชั้น ซ่ึงแต่ละชั้นแทน
ภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ตั้ งเด่นอยู่ริมฝ่ังแม่
น ้ าหอม จากนั้ น น าชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ 
สุสานแห่ง น้ี เ ป็นเพียงสุสานเ ดียว ท่ี มีการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้
กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินข้ึนสุสาน
ไดรั้บการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโออ่า 
(หมายเหตุ: ตั้งแต่ เดือนกมุภาพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธ์ิไม่ไป สุสานกษตัริย์ไคดงิห์) 
พเิศษ!!น าท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม  
(ไม่รวมค่าทปิให้แก่คนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)    

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร SEA FOOD)  
จากน้ัน น าท่านชอ้ปป้ิงท่ีร้านเย่ือไผ่ ร้านไข่มุก และร้านหินอ่อน 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 

น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นท่ีตาก
อากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบ
ในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม
ได้มีการสร้างถนนอ้อมข้ึนไปบนภูเขา
สร้างท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ เ ป็นสถาน ท่ีพักผ่อนใน
ระหว่างการรบระหว่างท่ีนั่งกระเช้าด้วย
ความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้
เห็นวิวธรรมชาติทั้งน ้ าตก Toc Tienและล า
ธาร Suoi no (ในฝัน) จากนั้น น่ังกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์ กระเชา้แห่งบานาฮิลล์น้ีไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดย
World Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งส้ิน 5,042 เมตร
และเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้
พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้ าวา่ท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเยน็เฉล่ีย
ตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าท่ีอุดม
สมบูรณ์ น าท่านชม สะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบา
นาฮิลล ์



 

 
 จุดท่ีสร้างความต่ืนเตน้ให้นกัท่องเท่ียวมองดูอยา่งอลงัการท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของ

การผจญภยัท่ีสวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขีผ้ึง้ทีไ่ม่รวมให้ในรายการ)
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4D, 
ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอ่ืนๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไป
จนถึงระทึกขวญัสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอ
ท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ีใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

  
เยน็  บริการอาหารเยน็ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์ 



 

  
 

วนัทีส่าม บานาฮิลล์ ● วดัลนิห์อึง้ ● เมืองโบราณฮอยอนั ● หมู่บ้านกัม๊ทาน ● น่ังเรือกระด้งฮอยอนั ● วดัจีน ● บ้านโบราณ ●
สะพานญีปุ่่น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของเมืองดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็น
สถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆ
ตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ี
ยงัมีรูปป้ันปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซ่ึงมีความ
สูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบ่นฐานดอกบวักวา้ง 35 
เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออก
ทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ี
ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดัแห่งน้ีนอกจาก
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีก
น่ึงจุดชมววิท่ีสวยงามชองเมืองดานงั 

จากน้ัน  เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองค์การยูเนสโกได้
ประกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้า่จะผา่น
การบูรณะข้ึนเร่ือยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้ าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่
ตวัเมืองฮอยอนั 

 



 

 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่ าน เ ดินทาง สู่หมู่ บ้ านกั๊ มทาน 

สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเ รือ
กระด้งCam Thanh Water Coconut 

Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน
ตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีต
ช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่า
ทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะ
ขบัร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
(ไม่รวมค่าทปิให้แก่คนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

จากน้ัน น าท่านชมวดัจีนเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น วดัน้ีมี
จุดเด่นอยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขด
เป็นกน้หอย มาจุดทิ้งไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Sky บ้านโบราณ ซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของ
บา้นเดิมชาวเวยีดนามท่ีมีฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากวา่ 200 ปี ปัจจุบนั



 

ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็น
การผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็
อกท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น ้ าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็น
เรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอยา่งดี  

  
น าชม  สะพานญี่ปุ่นซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่มี มงักรอยูใ่ตพ้ิภพส่วนตวัอยูท่ี่อินเดียและหางอยูท่ี่ญ่ีปุ่น ส่วนล าตวั
อยูท่ี่เวยีดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน ้าท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลง
กลางล าตวัเพื่อก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัข้ึนอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่นและท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะ
น าสินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้ก
ดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

จากน้ัน   น าท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge 

อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่สะพานมงักร
ไฟสัญลักษณ์ความส า เ ร็จแห่งใหม่ของ
เวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้ง
เท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของ
แม่น ้ าฮนัประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูก
สร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานัง เป็น
สัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็น
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวยีดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 



 

วนัทีส่ี่  ดานัง ● ช้อปป้ิงตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็น

ตลาดสดและขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงั   
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 
12.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่ FD637 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ : ส าหรับวนัเดินทางพเีรียด ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขากลบั  
ออกจาก ดานัง เวลา 12.00 น. ถึง ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 13.35 น. (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง) 

.............................................................................................................................. 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว  
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
 
 



 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางทัวร์ มหัศจรรย์..บานาฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 
จอยแลนด์ 

(ราคาไม่รวมตัว๋) 
พกัเดี่ยว 

14 – 17 ก.พ. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

21 – 24 ก.พ. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

06 – 09 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

13 – 16 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

20 – 23 ม.ีค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

27 – 30 ม.ี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 13,900 12,900 10,900 4,000 

15 – 18 พ.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

22 – 25 พ.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

29 พ.ค. – 01 ม.ิย. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

05 – 08 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

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

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

26 – 29 ม.ิ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 

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 วนัเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 



 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
- ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร์1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 61 วนัขึน้ไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 76 วนัขึน้ไป จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

 ยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 46-60 วนั หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 45 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด
เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 
 



 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนทีบ่ริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 



 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าว คือ 
ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง

ไม่กีห้่อง ซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


