
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว ๎● พระราชวังเว๎ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรลํองแมํน้ําหอม  
               (-/ขนมปังบั๋นหม่ี/เย็น) 
07.30 น. พร๎อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย ์VIETJET AIR  

โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 
10.50 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960 

 

 
12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคัญและ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็น
เมืองท่าท่ีส าคัญ ** บริการขนมปังบ๋ันหม่ี Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม** 

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ เมืองเว๎ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มี
แบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก  องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง น าท่านชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พระราชวังแห่งนี้สร้าง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวัง
แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อ     
ของจีน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้น อิสระชอปปิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็น
ส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

นําทําน ลงเรือมังกรลํองแมํน้ําหอม พร๎อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
จากนั้น  พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทําระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง เว ๎● เจดีย์เทียนมูํ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● นั่งสามล๎อซิโคลํ ● ดานัง ● บานาฮิลล์   
                                                                                                                     (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 

นําทํานชม เจดีย์เทียนมํู ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า 
ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ าหอม จากนั้น นําทํานชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็น
บันไดมังกรอันโอ่อ่า 

  
(หมายเหตุ : ตั้งแตํ เดือนเมษายน 2563 เป็นต๎นไป ขอสงวนสิทธิ์ไมํไป สุสานกษัตริย์ไคดิงห์)   
พิเศษ!! นําทํานนั่งรถสามล๎อซิโคลํ (Cyclo) ชมเมืองเว๎ ซึ่งเป็นจุดเดํนและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 
(ไมํรวมคําทิปคนขี่สามล๎อ ทํานละ 40 บาท/ตํอทําน/ตํอทริป) 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
บําย  นําทํานเดินทางสูํเมืองดานัง 
จากนั้น เดินทางสูํ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นที่ตาก

อากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบใน
สมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มี
การสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พัก
โรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือใช้
เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่าง
ที่นั่ งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความ
สวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ าตก 
Toc Tien และ ล าธาร Suoi no (ในฝัน) 
จากนั้น นั่งกระเช๎าขึ้นสูํบานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็น
กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูง
ที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมี   เมฆลอยต่ ากว่ากระเช้า พร้อมอากาศ
บริสุทธิ์อันสดชื่นจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ าว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปี
ประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์  น า
ท่านชม สะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบานาฮิลล์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของ
การผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมคําเครื่องเลํนบนสวนสนุก ยกเว๎น หุํนขี้ผึ้งที่ไมํรวมให๎ใน
รายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบานาฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 
4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอ่ืน ๆ ถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุก ๆ เครื่องเล่นเบา ๆ รถไฟเหาะแมงหมุนเวียนหัว
ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปิงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีก
มากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ 
นําทํานเข๎าสูํที่พัก **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์ 

   
 

วันที่สาม บานาฮิลล์ ● วัดลินห์อ๋ึง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมํูบ๎านกั๊มทาน ● นั่งเรือกระด๎งฮอยอัน ● วัดจีน ● 

    บ๎านโบราณ ● สะพานญี่ปุ่น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร          (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  สักการะ วัดลินห์อ๋ึงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
ดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้า
แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของ
ชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐาน
ดอกบัวกว้าง  35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหัน
หน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุด
ชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง  

จากนั้น   เดินทางสูํ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การ
ยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังคง
รูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ๎งมังกร โต๏ะละ 1 ตัว 
จากนั้น  เดินทางสู่หมํูบ๎านกั๊มทานสนุกสนานกับการนั่งเรือกระด๎ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้าน

เล็ก ๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพ
หลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง
พ้ืนเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมํรวมคํา
ทิปคนพายเรือ ทํานละ 40 บาท/ตํอทําน/ตํอทริป)  

จากนั้น  น าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้
มีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การน าธูปที่ขด
เป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพ่ือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky บ๎านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อ
เจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 
ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัว
อาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนน
เหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์
และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้ าทูโบนได้เป็นอย่างดี   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

น าชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนล าตัว
อยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลง
กลางล าตัวเพ่ือก าจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอู ซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้าน
จะน าสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพ่ือขายให้แก่
นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็น
ของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคม
ไฟ เป็นต้น จากนั้น น าท่านชมสะพานมังกร 
Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่ง
ใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่ง
ใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร 
ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟาก
ฝั่งของแม่น้ าฮันประเทศเวียดนามสะพาน
มังกรถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง 
เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013
ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี
มาแล้ว 

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทํานเข๎าสูํที่พัก LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 3 ดาว มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี่  ดานัง ● ชอปปิงตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ                                   ( เช๎า/-/- ) 
07.00 น.  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวและชอปปิงในตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ 

เป็นตลาดสดและขายสินค้าพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 
ได๎เวลาสมควร นําทํานเดินทางสูํสนามบินดานัง 
13.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย ์เที่ยวบินที่ VZ 961 
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

1. ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลง
ไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท๎วง,การนัดหยุดงาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเข๎าหรือออกเมือง
จากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง หรือ เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตํางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน 
หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆรวมถึงร๎านอาหารโดยมิได๎แจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า ซึ่งอยํูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท๎องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท๎องถิ่น ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องต๎นเทํานั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตํโรงแรมท่ีเข๎าพัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเทํากัน 

4. ลูกค๎าจะต๎องปฎิบัติตามกฎระเบียบข๎อบังคับของสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ เพื่อประโยชน์ของทํานเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช๎ประกอบการโฆษณาเทํานั้น 

**ทั้งนี้ กํอนตัดสินใจจองทัวร์ควรอํานเงื่อนไขการเดินทางทุกหน๎าอยํางถี่ถ๎วน หากลูกค๎าจํายเงินมัดจําแล๎ว  
ทางบริษัทฯจะถือวําลูกค๎ายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด** 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 
วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์...บานาฮิลล์ เว๎ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

วันเดินทาง จํานวน ผู๎ใหญํ เด็กมีเตียง เด็กไมํมีเตียง 
จอยแลนด์ 

(ราคาไมํรวมตั๋ว) 
พักเดี่ยว 

07 – 10 ก.พ. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

11 – 14 ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

18 – 21 ก.พ. 63 34 11,900 11,900 10,900 8,900 4,000 

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

11 – 14 มี.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

04 – 07 เม.ย. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

05 – 08 เม.ย. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

02 – 05 พ.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 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 12,900 11,900 9,900 4,000 

28 – 31 พ.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

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

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

26 – 29 มิ.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 (อายุไมํถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทํานละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบิน

แล๎ว* 

อัตราคําบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร๎อมกรุ๏ป อยูํตํอต๎องเสียคําเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห๎องละ 2-3 ทําน (กรณีมาไมํครบคูํและไมํต๎องการเพิ่มเงินพักห๎องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 คํารถโค๎ชรับ - สํงสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คําไกด์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล คุ๎มครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับอุบัติเหตุระหวําง
การเดินทาง ไมํคุ๎มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํคุ๎มครองโรคประจําตัวของผู๎เดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง) 
 คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.ตํอ 1 ใบ 
 ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% และภาษีมูลคําเพิ่ม 7% 

 

อัตราคําบริการไมํรวม 
 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผู๎ถือพาสปอร์ตตํางชาติ 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ทีไมํได๎

ระบุไว๎ในรายการ 
 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท๎วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,  

การถูกปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมือง จากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คําทิปไกด์ท๎องถิ่น, คนขับรถ, ผู๎ชํวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ทําน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกทํานคํะ (ไมํรวมในทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถนะคะ แตํไมํบังคับทิปคํะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 5,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอนการเดินทางไมํ
น๎อยกวํา 15 วัน มิฉะนั้นถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระกํอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกํอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กํอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมดไมํวํากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            
การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได๎
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมด กรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว๎ (15 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทฯ และผู๎เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทําน 

 คณะผู๎เดินทางจํานวน 15 ทํานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึง 15 ทําน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน
เดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทํานต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทํา
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทาง
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกตั๋วภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการเข๎า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู๎

เดินทางเป็นสําคัญ 
 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถ

เดินทางได๎ บริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อทํองเที่ยวเทํานั้น หนังสือเดินทางห๎ามขาด ห๎ามชํารุด ห๎าม
เปียกน้ํา ห๎ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อยํางอ่ืนที่ไมํใชํสแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสาร
ราชการ สําคัญอยํางยิ่ง ไมํเชํนนั้นพาสปอร์ตของทํานจะไมํสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ โดยทางทัวร์จะไมํ
สามารถรับผิดชอบใดๆได๎ทุกกรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท๎วง, 
การนัดหยุดงาน, การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฏิเสธการเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมือง หรือ
เจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตํางประเทศ ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมํได๎เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการทํองเที่ยว (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯ ไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบางรายการ, ไมํ
ทานอาหารบางม้ือ, เพราะคําใช๎จํายทุกอยํางทางบริษัทฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด 
กํอนเดินทางเรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่ ระบุไว๎ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมํสามารถ
เปลี่ยนชื่อได๎หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามันหรือคําเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกลําว 

 เม่ือทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วทั้งหมด 

 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight, Extra Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต๎องไมํมีการชํารุด เปียกน้ํา การขีดเขียนรูปตํางๆหรือแม๎กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน 
ที่ไมํใชํการประทับตราอยํางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทํานกํอนการเดินทางทุกครั้ง 
หาก ตม.ปฎิเสธการเข๎า-ออกเมืองของทําน ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไมํตรงกับใบหน๎าปัจจุบัน ถึงจะยังไมํหมดอายุก็ตาม อาจทําให๎
ทํานโดนปฎิเสธการเข๎าและออกประเทศได๎ เชํน ศัลยกรรม ผําตัดขากรรไกรที่ทําให๎ใบหน๎าเปลี่ยนไป ดังนั้น ทํานต๎อง
ทําพาสปอร์ตเลํมใหมํกํอนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมํอนุญาติให๎ทํานเดินทางออกนอกประเทศได๎ โปรดทําการตรวจสอบกํอนการจองทัวร์วําทําน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎หรือไมํ ถ๎าไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ทํานจะต๎องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนวําสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทํองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต๎องมีการเข๎าชมสินค๎าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวดังกลําว 
คือ ร๎านยา,ร๎านไม๎ไผํ ร๎านหัตถกรรม เป็นต๎น หากทํานใดไมํเข๎าร๎านดังกลําวจะต๎องจํายคําทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลําวแล๎ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได๎รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสํวนใหญํรสไมํคํอยจัดและอาหารทะเล
ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดห๎องพักที่ประเทศเวียดนาม 

 ห๎องพักแตํละโรงแรมแตกตํางกัน ห๎องเดี่ยว (Single), ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน (Triple 
Room)  

ห๎องพักแตํละประเภทอาจจะไมํติดกันบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 
เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต และไมํมีอํางอาบน้ําบางโรงแรมแตํละชั้นจะมี   
เพียงไมํกี่ห๎องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญํใช๎หลายห๎อง ห๎องพักอาจจะไมํได๎ติดกันและอาจจะได๎คนละชั้นและบาง 
โรงแรมอาจจะไมํมีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยํูกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ 
 

** กํอนตัดสินใจจองทัวร์ควรอํานเงื่อนไขการเดินทางอยํางถํองแท๎แล๎วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของทํานเอง** 


