
 
 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – พระราชวงัหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม (-/-/เย็น) 
08.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways (PG) 

โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทีย่วบิน PG 947 **บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 

 
12.45 น. ถึง  สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองเ ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว(เวลาทอ้ง ถ่ิน ท่ี
เวยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเ ป็นเ มือง
แหง่หาดทรายขาว และ ภูเขาหินออ่นเป็นเมืองทา่ ท่ี
ส าคัญและเ ป็นเ มืองใหญ ่อัน ดับ4 ของประ เ ทศ
เวียดนามเมืองน้ี เจริญและเติบโต มาจากหมูบ่้าน
ชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ท่ีส าคญั 

จากนั้น  เขา้สูเ่มืองเว้ เมอืงท่ีมคีวามเจริญรุง่เรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคณุคา่วฒันธรรมท่ีมแีบบฉบับของ
ตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยืนยนัจาก องค์การยูเนสโกประกาศข้ึนทะเบียนให้เ ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 
2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหง่ท่ีมอียูใ่นประเทศเวียดนามใชเ้วลาเ ดินทางประมาณ 2 
ช ัว่โมง เย่ียมชมพระราชวังหลวงของกษตัริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวงัแหง่น้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2348ในสมยัยาลอง



 
 
 

 
 

เคยเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริย์ราชวงศ์เหวยีน13 พระองค์ พระราชวงัแหง่น้ีตั้งอยูใ่จกลางเมอืง เป็นมรดกตก
ทอดอนัย่ิงใหญแ่ละงดงามแหง่น้ีไดถู้กสร้างข้ึนตามแบบแผนความเชื่อของจีน 

 
 

อิสระช ้อปป้ิงท่ีตลาดDong Ba เ ป็นตลาดใหญ ่ตั้งอยูริ่มฝ่ังแมน่ ้ าหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของท่ีระลึกเป็น
สว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป 

 ค ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากน าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง 
พกัที ่Golden Hue Hotel  หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศเวียดนาม** 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่าน้ัน ซ ึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

  
 



 
 
 

 
 

วนัท่ีสอง  เจดย์ีเทียนมู่  – สุสานกษัตริย์ไคดงิห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บานาฮิลล์    
           (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น ชม เจดีย์เทยีนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลั่นกนั 

7 ช ั้นซ่ึงแตล่ะช ั้นแทนภพตา่งๆของพระพทุธเจา้ ตั้ง
เดน่อยูริ่มฝ่ังแมน่ ้ าหอมชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
สุสานแหง่น้ีเป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสาน
ร ะ ห ว ่า ง ส ถ า ปั ต ย ก ร ร มต ะ ว ัน อ อ ก เ ข้ า ก ั บ
สถาปัตยกรรมตะวนัตกทางเดินข้ึนสุสานได้รับการ
ตกแตง่เป็นบนัไดมงักรอนัโออ่า่   
พเิศษ!!น าท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo)ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทปิคน

ขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
 

(หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธ์ิไม่ไป สุสานกษัตริย์ไคดิงห์) 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหาร SEA FOOD 

จากนั้น น าทา่นชอ้ปป้ิงท่ีร้านเย่ือไผ่ ร้านไข่มุก และร้านหินอ่อน 

 



 
 
 

 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง   จากนั้ น  น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดใน
เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามา
ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมข้ึน ไป
บนภูเขาสร้างท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวก
ตา่งๆเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นในระหวา่งการรบ
ระหวา่งท่ีนั่งกระเช ้าด้วยความเสียวพร้อมความ
สวยงามเราจะได้เ ห็นวิวธรรมชาติทั้งน ้ าตก Toc 
Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) นั่งกระเช้าขึ้น สู่
บานาฮิลล์กระเชา้แหง่บานาฮิลล์น้ีไดรั้บการบันทึก
สถิติโลกโดยWorld Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไมห่ยุดแวะมีความยาวทั้ ง ส้ิน 
5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตร นักทอ่งเท่ียวจะไดสั้มผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต ่า
กวา่กระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนัสดชื่นจนท าให้ทา่นอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้าวา่ท่ีน่ีไมใ่ชยุ่โรปเพราะอากาศท่ีหนาว
เย็นเฉล่ียตลอดทั้ง ปีประมาณ 10 องศาเทา่นั้นจุดท่ีสูง ท่ีสุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าท่ี
อุดมสมบูรณ์ น าทา่นชมสะพานสีทอง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใหมล่า่สุดตั้งโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขา
บานาฮิลล์ 

 



 
 
 

 
 

บา่ย จุดท่ีสร้างความต่ืนเตน้ให้นักทอ่งเท่ียวมองดูอยา่ง
อลังการท่ีซ่ึง เ ต็มไปด้วยเสน ่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ท่ีสวนสนุก The 

Fantasy Park(รวมค่าเค ร่ืองเล่นบนสวนสนุก 
ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้งทีไ่ม่รวมให้ในรายการ)ท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของบานา่ฮิลล์ทา่นจะไดพ้บกบัเคร่ืองเลน่ใน
หลายรูปแบบเชน่ทา้ทายความมนัส์ของหนัง 4D, 
ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอ่ืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเลน่เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหัวตลอดไปจน ถึง
ระทึกขวญัส่ันประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอท ่าน
พิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเต็มท่ีให้ทา่นได้สนุกสนานตอ่กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอยา่งจุใจ 

เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์  

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village**บนบานาฮิลล์  

   
 

วนัท่ีสาม บานาฮิลล์–วดัลินห์อึง้–เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน–นัง่เรือกระด้งฮอยอัน–วดัจีน–บ้านโบราณ–
สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอ–ูสะพานมังกร     (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเ ป็นวดัท่ีใหญท่ี่สุดของ

เมืองดานังภายในวิหารใหญข่องวดัเ ป็นสถานท่ี
บูชาเจา้แมก่วนอิมและเทพองค์ตา่งๆตามความเชื่อ
ของชาวบ้านแถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนขาว
เจ้าแมก่วนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบ่น
ฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยืนหันหลงัให้ภูเขาและ
หันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมง
ท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดัแหง่น้ีนอกจากเ ป็น



 
 
 

 
 

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกหน่ึง
จุดชมววิท่ีสวยงามชองเมอืงดานัง เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองทา่ การค้าท่ี
ส าคญัแหง่หน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัตกกบั
ตะวนัออกองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้ฮอยอนัเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ แมว้า่จะผา่นการบูรณะข้ึนเร่ือยๆแตก่ย็งัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
จากนั้น  น าทา่นเดินทางสูห่มู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานไปกบักจิกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village 

หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแมน่ ้ า ในอดีตชว่งสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของเหลา่ทหาร 
อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้อง
เพลงพื้นเมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกล้อกนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเ ป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไ ม่รวม

ค่าทปิให้แก่คนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)  

 
จากนั้น น าทา่นชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลายรุน่  วดัน้ีมี

จุดเดน่อยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามทา่น สามารถท าบุญตอ่อายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขด
เป็นกน้หอย มาจุดท้ิงไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแกท่า่น  น าชม Old House of Tan Skyบ้านโบราณ ซ่ึงเป็นชื่อเจา้ของบา้น
เดิม ชาวเวยีดนามท่ีมีฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เกา่แกแ่ละสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากวา่ 200 ปี ปัจจุบัน



 
 
 

 
 

ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ ป็นอยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศัยของทายาทรุน่ ท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเ ป็น
การผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวยีดนาม ดา้นหน้าอาคารติดถนนเหวยีน ไทฮ็
อกท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้มน่ ้ าทูโบนมีประตูออกไม ้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็น
เรือพายสัญจรไปมาในแมน่ ้ าทูโบนไดเ้ ป็นอยา่งดีน าชม  สะพานญีปุ่่ นซ่ึงสร้างโดยช ุมชนชาวญี่ ปุ่นเมื่อ 400 กวา่ปี
มาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อสวดสง่วญิญาณมงักร ชาวญี่ปุ่นเชื่อวา่ม ี มงักรอยูใ่ต้พิภพ
ส่วนตัวอยูท่ี่อินเ ดียและหางอยูท่ี่ญี่ ปุ่น ส่วนล าตัวอยูท่ี่เวียดนาม เมื่อใดท่ีมงักรพลิกตัวจะเกิดน ้ าทว่ มห รือ
แผน่ดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก  าจดัมนัจะได้ไมเ่กิดภยัพิบัติข้ึนอีก ชม
ศาลกวนอูซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญี่ปุ่นและท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ตา่ง ๆ ไวท่ี้หน้าบา้น เพื่อขายให้แกน่ักทอ่งเท่ียว
ทา่นสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้  

 



 
 
 

 
 

จากนั้น   น าทา่นชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหน่ึง
ท่ีเท่ียวดานังแหง่ใหมส่ะพานมงักรไฟสัญลักษณ์
ความส าเร็จแหง่ใหมข่องเวยีดนาม ท่ีมคีวามยาว 
666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส์ เชื่อมตอ่
สองฟากฝ่ังของแมน่ ้ าฮ ันประเ ทศเ วีย ดน า ม
สะพานมงักรถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแหลง่ทอ่งเ ท่ียว
ดานัง เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ เป็น
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เ ปิดใช ้
งานตั้งแตปี่ 2013ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกก ับ
เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ได้รับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเมือ่กวา่หน่ึงพนัปีมาแล้ว 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ทีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศเวียดนาม 
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองตน้เท่าน้ัน ซ ึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วนัท่ีส่ี  ดานัง – ช้อปป้ิงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                      (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าทา่นเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงกม็สิีนคา้หลากหลายชนิด เชน่ผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกนิตา่งๆ เป็น

ตลาดสดและขายสินคา้พื้นเมอืงของเมอืงดานังไดเ้วลาสมควร  น าทา่นเดินทางสูส่นามบินดานัง 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG948 

*มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง * 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
************************************************* 

**วันเดินทางพีเรียด 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 เมษายน 2563** 
ห้องพักบนบานาฮิลล์จะเป็นแบบ Family Bunk  (เตียง 2 ช้ัน 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน) 

 
หมายเหตุ : 



 
 
 

 
 

1. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก

เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิด
เหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ การปิดของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น  ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ

อาหาร 
3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ

เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 
4. ลูกค้าจะต้องปฎบัิติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน  

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น  
 

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน PG 
เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พักเดี่ยว 

25 ม.ค.63 28 ม.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

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

06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 

12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 



 
 
 

 
 

13 เม.ย.63 16 เม.ย.63 34+1 18,900 18,900 17,900 5,500 

14 เม.ย.63 17 เม.ย.63 34+1 16,900 16,900 15,900 5,500 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

02 พ.ค.63 05 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

15 พ.ค.63 18 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

29 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

05 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

12 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

19 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

26 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

 

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

อัตราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ด้ รับอุบัติเหตุระหว่า งการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้ เดินทาง  

 ภาษนี ้ามันและภาษตีั๋วทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)  
 ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมูีลค่าเพิม่ 7% 

 
 

 



 
 
 

 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  

เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 30-45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ต าม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ค รบตาม

จ านวนทีบ่ริษทัฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผู้ เดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทัต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีมี่ผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 



 
 
 

 
 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกับคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษทัฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เ ดินทางเป็น
ส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)  
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้ เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัทวัร์) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 



 
 
 

 
 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส

ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  
 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงทีอ่ยู่ เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนี้อยู่ เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเท่ียวประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ

เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม                                                            
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีมี่ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่

ห้องซึ่ง  ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไ ม่
มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


