
  



 
วันแรก กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว้ ● พระราชวังเว้ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรล่องแม่น้ําหอม  
            (-/ขนมปังบ๋ันหมี่/เยน็) 
07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์ VIETJET AIR  

โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
10.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960 

 
 

 
12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินที่

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย ) เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคญั
และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั  4 ของประเทศเวยีดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจน
กลายเป็นเมืองท่าที่ส าคญั ** บริการขนมปังบ๋ันหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม** 

จากนั้น เดินทางเขา้สู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมที่มี
แบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยนืยนัจาก  องคก์ารยเูนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลก  WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยูใ่นประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน  พระราชวงั แห่งน้ีสร้างขึ้น
ในปี พ.ศ. 2348 ในสมยัยาลองเคยเป็นที่ประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวยีน   13 พระองค์  พระราชวงั
แห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นตามแบบแผนความเช่ือ
ของจีน 



 
จากนั้น อิสระชอปปิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของที่ระลึกเป็น

ส่วนมาก ดา้นในเป็นของใชท้ัว่ไป 

  
คํา่       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

นําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่นํ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
จากน้ัน  พักที ่Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 



(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันที่สอง เว้ ● เจดีย์เทียนมู่ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● น่ังสามล้อซิโคล่ ● ดานัง ● บานาฮิลล์   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านชม เจดีย์เทียนมู่  ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่าง  ๆ ของ
พระพทุธเจา้ ตั้งเด่นอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าหอม จากนั้น นําท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  สุสานแห่งน้ีเป็นเพยีงสุสาน
เดียวที่มีการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก  ทางเดินขึ้นสุสาน
ไดรั้บการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า 

  
(หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธ์ิไม่ไป สุสานกษัตริย์ไคดงิห์)   
พิเศษ!! นําท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 
(ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 
จากน้ัน เดินทางสู่ บานาฮิลล์  บานาฮิลลเ์ป็นที่ตาก

อากาศที่ดีที่สุดในเวยีดนามกลางไดค้น้พบ
ในสมยัที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามได้
มีการสร้าง ถนนออ้มขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่
พกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ 
เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่พกัผอ่นในระหวา่งการ
รบระหวา่งที่นัง่กระเชา้ดว้ยความเสียว
พร้อมความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิ
ธรรมชาติทั้งน ้ าตก  Toc Tien และ  ล าธาร 
Suoi no (ในฝัน) จากน้ัน  น่ังกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์  กระเชา้แห่งบานาฮิลลน้ี์ไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดย  
World Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไม่หยดุแวะมีความยาวทั้งส้ิน 5,042 เมตร



และเป็นกระเชา้ที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมี   เมฆลอยต ่ากวา่
กระเชา้  พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าใหท้่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้ าวา่ ที่น่ีไม่ใช่ยโุรปเพราะอากาศที่
หนาวเยน็เฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลมี์ความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพ
ผนืป่าที่อุดมสมบูรณ์   น าท่านชม  สะพานสีทอง  สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่ง
สวยงาม บนเขาบานาฮิลล ์

 
  จุดที่สร้างความต่ืนเตน้ใหน้กัท่องเที่ยวมองดูอยา่งอลงัการที่ซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการ

ของการผจญภยัที่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขีผึ้ง้ที่ไม่รวมให้ใน
รายการ)ที่เป็นส่วนหน่ึงของบานาฮิลลท์่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทายความมนัส์ของ
หนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผสิีงและอ่ืน  ๆ ถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุก  ๆ เคร่ืองเล่นเบา  ๆ รถไฟเหาะแมง
หมุนเวยีนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสัน่ประสาทอีกมากมายหรือชอปปิงซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุก
อยา่งจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพสูิจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที่ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานา
ชนิดอยา่งจุใจ 



  
เย็น   บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์ 

   
 

วันที่สาม บานาฮิลล์ ● วัดลินห์อึง๋ ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมู่บ้านกั๊มทาน ● น่ังเรือกระด้งฮอยอัน ● วัดจีน ● 
    บ้านโบราณ ● สะพานญ่ีปุ่ น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  สกัการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
ดานงัภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่บูชา
เจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเช่ือ
ของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาว
เจา้แม่กวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบ่น
ฐานดอกบวักวา้ง  35 เมตรยนืหนัหลงัใหภู้เขา
และหั นหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝ่ังวดัแห่งน้ี



นอกจากเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมววิที่สวยงามชองเมือง ดานงั  

จากน้ัน   เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอั น” เมืองฮอย อนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ที่ส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์าร
ยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม  แมว้า่จะผา่นการบูรณะขึ้นเร่ือย  ๆ แต่ก็ยงัคง
รูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้ าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอยอนั 

 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
จากนั้น  เดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานกบัการน่ังเรือกระด้ง  Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บา้น

เล็ก ๆในเมืองฮอยอนั ตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พกัอาศยัของเหล่าทหาร 
อาชีพหลกัของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบั
ร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  
(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)  



จากนั้น  น าท่านชม  วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลาย
รุ่น วดัน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่งานไมแ้กะสลกัลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายโุดยพธีิสมยัโบราณ คือ การ
น าธูปที่ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิ้งไวเ้พือ่ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน   น าชม  Old House of Tan Sky บ้านโบราณ  ซ่ึง
เป็นช่ือเจา้ของบา้นเดิมชาวเวยีดนามที่มีฐานะดี ชมบา้นไมท้ี่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอนั สร้าง
มากวา่ 200 ปี ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นที่อยูอ่าศยัของทายาทรุ่นที่เจด็ของตระกูล การ
ออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้
อาคารติดถนนเหวยีนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น ้ าทูโบนมีประตูออกไม ้
สามารถชมววิทิวทศัน์และเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแม่น ้ าทูโบนไดเ้ป็นอยา่งดี   

  
น าชม   สะพานญี่ปุ่ น ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเม่ือ  400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ   ที่
สร้างขึ้นเพือ่สวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่มี มงักรอยูใ่ตพ้ภิพส่วนตวัอยูท่ี่อินเดียและหางอยูท่ี่ญี่ปุ่ น 
ส่วนล าตวัอยูท่ี่เวยีดนาม เม่ือใดที่มงักรพลิกตวัจะเกิดน ้ าท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญี่ปุ่ นจึงสร้างสะพานน้ีโดย
ตอกเสาเขม็ลงกลางล าตวัเพือ่ก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพบิติัขึ้นอีก ชม ศาลกวนอู  ซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญี่ปุ่ นและที่
ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้
บา้น เพือ่ขายใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวท่าน สามารถ
ซ้ือของที่ระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้ก
ดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้   จากนั้ น น า
ท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีก
หน่ึงที่เที่ยวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟ
สญัลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวยีดนาม 
ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนั
ประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึ้นเพือ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ 



และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกบั
เทคโนโลยสีมยัใหม่ที่ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

คํา่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 
วันที่ส่ี  ดานัง ● ชอปปิงตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ                    ( เช้า/-/- ) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวและชอปปิงในตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่าง ๆ 

เป็นตลาดสดและขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงั 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 
13.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ VZ 961 
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลง
ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมือง
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน 
หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลกูค้าจ่ายเงนิมดัจาํแล้ว  



ทางบริษัทฯจะถือว่าลกูค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว  

วนัเดนิทางทัวร์ มหัศจรรย์...บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน VZ 

วันเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 
จอยแลนด์ 

(ราคาไม่รวมตัว๋) 
พักเดี่ยว 

20 – 23 ม.ีค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

24 – 27 ม.ีค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

04 – 07 เม.ย. 63 34 14,900 
12,900 

14,900 
12,900 

13,900 
11,900 11,900 4,000 

05 – 08 เม.ย. 63 34 14,900 
12,900 

14,900 
12,900 

13,900 
11,900 11,900 4,000 

02 – 05 พ.ค. 63 34 13,900 
11,900 

13,900 
11,900 

12,900 
10,900 10,900 4,000 

03 – 06 พ.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

08 – 11 พ.ค. 63 34 12,900 
11,900 

12,900 
11,900 

11,900 
10,900 9,900 4,000 

28 – 31 พ.ค. 63 34 13,900 
12,900 

13,900 
12,900 

12,900 
11,900 10,900 4,000 

05 – 08 ม.ิย. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

18 – 21 ม.ิย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

26 – 29 ม.ิย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

05 – 08 ก.ค. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

11 – 14 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

16 – 19 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

23 – 26 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

25 – 28 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

01 – 04 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

06 – 09 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 



09 – 12 ส.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,500 

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

20 – 23 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

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

11 – 14 ก.ย. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,500 

17 – 20 ก.ย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

25 – 28 ก.ย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

03 – 06 ต.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

09 – 12 ต.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 
 

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

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ - ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
 



อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ –  โทรสาร , อินเทอร์เน็ต , มินิบาร์ , ซักรีด ทีไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน , อุบัติภัยทางธรรมชาติ , การประท้วง , การจลาจล ,การนัดหยุดงาน ,  

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ , ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท /ทริป /ลูกทัวร์ 1 ท่าน  (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณทีี่ค่าทัวร์มีราคา ต่ํากว่า 10,000 บาท  

กรณยีกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ  จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด  

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณยีกเลกิ : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 

 

 



กรณเีจบ็ป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง
หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการ
ออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –  
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่าน้ัน หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามชํารุด ห้ามเปียก
นํ้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ 
สําคญัอย่างยิ่ง ไม่เช่นน้ันพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน , การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง



ธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิด ชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามั นหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม . กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทํา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว 
คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียง
เสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมี   
เพียงไม่กี่ห้องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบาง  
โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ ของท่านเอง** 


