
 

DANANG BANAHILL 4D 3N 
โดยสายการบนิ Thai Air Asia (FD) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- สงิหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์ดว้ยกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก 

ชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและเงยีบสงบ 

พระราชวงัเว ้- ตลาดDong Ba – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม 

เจดยีเ์ทยีนมู ่- สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์- น ัง่สามลอ้ซโิคลช่มเมอืงเว ้

พเิศษ !! บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิบานาฮลิล ์และ Seafood 



 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดานงั - เว ้- พระราชวงัเว ้- ตลาดDong Ba - ลงเรอืมงักรลอ่ง

แมน่ า้หอม 

07.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย

แอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิ FD 636  

** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัวนัเดนิทางพเีรยีด ต ัง้แต ่30 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป สายการบนิ

มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขาไป ออกจาก ดอนเมอืง กรุงเทพฯ เวลา 09.50 น. ถงึ 

ดานงั เวลา 11.30 น. เวลานดัหมายทีด่อนเมอืง เวลา 07.00 น. 

(กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

 

 

 
 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ย

แลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมอืงดานงั เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว 

และ ภูเขาหนิออ่นเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนี้

เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญ จากนัน้ เดนิทางเขา้สู ่

เมอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่

มีแบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดรั้บการยืนยันจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่ง

ที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าท่านเยี่ยมชมพระราชวงั

หลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลอง

เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริยร์าชวงศเ์หวียน13 พระองค ์พระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่ใจ



 

กลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอันยิง่ใหญ่และงดงามแห่งนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ตามแบบแผนความเชือ่

ของจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอมรอบนอกจะ

เป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป 

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูอาหารทอ้งถิน่ เช่น แหนมเนอืง,ขนมเบือ้งญวณ,

ไวนแ์ดงทอ้งถิน่ ทา่นละ 1 แกว้ และเมนูอืน่ๆอกีมากมาย 

 จากนัน้ น าท่าน ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 

พกัที ่Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว มาตรฐาน

เวยีดนาม  

 

วนัทีส่อง เจดยีเ์ทยีนมู ่- สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์- น ัง่สามลอ้ซโิคลช่มเมอืงเว ้- ดานงั - บานาฮลิล ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม เจดยีเ์ทยีนหมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชัน้ ซึง่แต่ละชัน้

แทนภพต่างๆของพระพุทธเจา้ ตัง้เด่นอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอม จากนั้น น าชม สุสานกษตัรยิไ์ค

ดงิห ์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวทีม่ีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเขา้

กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดนิขึน้สสุานไดรั้บการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโออา่ 

(หมายเหตุ: ตัง้แต่ เดือนกุมภาพันธ ์2563 เป็นตน้ไป ขอสงวนสทิธิ์ไม่ไป สุสานกษัตรยิไ์ค

ดงิห)์ 

พเิศษ!!น าท่านน ัง่รถสามลอ้ซโิคล่ (Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์

ของเวยีดนาม  

(ไม่รวมค่าทปิใหแ้กค่นขีส่ามลอ้ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทรปิ)    

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูอาหาร SEA FOOD)  

จากนัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงทีร่า้นเยือ่ไผ่ รา้นไขมุ่ก และรา้นหนิออ่น 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดานงั 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์เป็นทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมัย

ที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภูเขาสรา้งทีพั่กโรงแรมสิง่

อ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่น่ังกระเชา้ดว้ย

ความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก Toc Tienและล าธาร Suoi 



 

no (ในฝัน) จากนัน้ น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แห่งบานาฮลิลน์ี้ไดรั้บการบันทกึสถติิ

โลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมี

ความยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีส่งูที่สดุที ่1,294 เมตรนักท่องเทีย่วจะไดสั้มผัส

ปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้พรอ้มอากาศบรสิุทธิอ์ันสดชืน่จนท าใหท้่าน

อาจลืมไปเสยีดว้ยซ ้าว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ปีประมาณ 10 

องศาเท่านัน้จุดที่สูงทีสุ่ดของบานาฮลิลม์ีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อดุมสมบูรณ์ 

น าท่านชม สะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั ้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง

สวยงาม บนเขาบานาฮลิล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่สรา้งความตื่นเตน้ใหนั้กท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านาน

และจนิตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครือ่งเล่นบนสวน

สนุก ยกเวน้ หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมใหใ้นรายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะไดพ้บกับ

เครือ่งเล่นในหลายรูปแบบเชน่ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิและอื่นๆ

ถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครือ่งเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวยีนหัวตลอดไปจนถงึระทกึขวัญส่ัน

ประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซือ้ของที่ระลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทีร่อ

ท่านพสิจูน์ความมันสก์ันอย่างเต็มทีใ่หท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครือ่งเล่นนานาชนดิอย่างจุใจ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานาฮลิล ์

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮลิล ์

 

วนัทีส่าม บานาฮลิล ์- วดัลนิหอ์ ึง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - น ัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั 

- วดัจนี - บา้นโบราณ - สะพานญีปุ่่ น - ศาลกวนอู - สะพานมงักร 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ แวะสักการะ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัด

เป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้นอกจากนีย้งั

มีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยนื

หันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก

ชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็น

อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง 



 

จากนัน้ เดินทางสู่ “เมอืงโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ที่

ส าคัญแห่งหนึ่งในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมืองมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร์ แมว่้าจะผ่านการบูรณะขึน้เรือ่ยๆแต่ก็

ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไ้ดน้ าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สู่ตัว

เมอืงฮอยอัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้Cam 

Thanh Water Coconut Village หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริม

แม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คืออาชพี

ประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง 

ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

(ไมร่วมคา่ทปิใหแ้กค่นพายเรอื ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

จากนัน้ น าท่านชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีที่ใหญ่และเกา่แกท่ี่สุดของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นที่

พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถ

ท าบุญต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคล

แก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจา้ของบา้นเดิมชาว

เวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้นไมท้ีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุของเมอืงฮอยอัน สรา้งมากว่า 200 ปี 

ปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นทีเ่จ็ดของตระกลู 



 

การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี ญีปุ่่น และ

เวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบูตคิ ดา้นหลังตดิถนนอกีสายหนึ่ง

ใกลแ้ม่น ้าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้า

ทูโบนไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชม  สะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาล

เจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ที่สรา้งขึน้เพื่อสวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชือ่ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตัว

อยู่ที่อนิเดียและหางอยู่ที่ญีปุ่่น ส่วนล าตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าท่วม

หรือแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่นจงึสรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก าจัดมันจะได ้

ไม่เกดิภัยพบัิตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซึง่อยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้

ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กท่องเทีย่วท่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลับ

บา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

จากนั้น น าท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพาน

มังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่า

ถนน 6 เลนส ์เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรา้งขึน้เพื่อ

เป็นแหล่งท่องเทีย่วดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ

ของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่

ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กว่าหนึง่พันปีมาแลว้ 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 



 

น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

มาตรฐานเวยีดนาม 

 

วนัทีส่ ี ่  ดานงั - ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - กรุงเทพฯ                   

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ 

บุหรี ่และของกนิต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง   

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิดานัง 

12.40 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD637 

** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

14.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมรูิล้มื 

หมายเหตุ : ส าหรบัวนัเดนิทางพเีรยีด ต ัง้แต ่30 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป สายการบนิ

มกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขากลบั ออกจาก ดานงั เวลา 12.00 น. ถงึ ดอนเมอืง 

กรุงเทพฯ เวลา 13.35 น. (กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

หมายเหตุ  

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่าน

ถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จาก

ไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต ิการปิดของ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงรา้นอาหารโดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวิสัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วัตถุดบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับ

ในรสชาตขิองอาหาร 

➢ โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน 

➢ ลูกคา้จะตอ้งปฎบัิตติามกฎระเบียบขอ้บังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

และบุคคลอืน่ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิ

อุบัตเิหตุที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุด

จากสายการบนิ 

➢ รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเท่านัน้ 

 

**ท ัง้นี ้กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางทุกหนา้อยา่งถีถ่ว้น  

หากลูกคา้จา่ยเงนิมดัจ าแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเงือ่นไขท ัง้หมด** 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 
เด็กมเีตยีง 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

14 – 17 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

21 – 24 กุมภาพนัธ ์63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

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

06 – 09 มนีาคม 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

13 – 16 มนีาคม 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

20 – 23 มนีาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

27 – 30 มนีาคม 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

17 – 20 เมษายน 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

24 – 27 เมษายน 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

08 – 11 พฤษภาคม 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

15 – 18 พฤษภาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

22 – 25 พฤษภาคม 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

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

05 – 08 มถิุนายน 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

12 – 15 มถิุนายน 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

19 – 22 มถิุนายน 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

26 – 29 มถิุนายน 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

03 – 06 กรกฎาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

10 – 13 กรกฎาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

17 – 20 กรกฎาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

24 – 27 กรกฎาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 



 

25 – 28 กรกฎาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

07 – 10 สงิหาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

12 – 15 สงิหาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

14 – 17 สงิหาคม 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

21 – 24 สงิหาคม 63 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

28 – 31 สงิหาคม 63 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 

✓ ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้ง

เดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่ารถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกันอบัุตเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บ

อุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิส่วนตัวและไม่คุม้ครองโรคประจ าตัว

ของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซัก

รดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบัุตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขับรถ,ผูช้่วยคนขับรถ 800บาท/ทรปิ/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมของประเทศค่ะ) 



 

× ค่าทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ

ทปิค่ะ) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

• กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการ
เดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณา
ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 
• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ 
จะท าการเลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่
สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก
กรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของท่าน 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวน
สทิธิเ์ลื่อนวันเดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วัน
กอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก
ครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ได ้

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ให ้
ทราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไขดังกล่าว 

• กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใด 
ๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 

 



 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสอืเดนิทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจาก

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน

กรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสัิย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุ

สดุวสัิย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบัตเิหตุ

ที่เกดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการ

บนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

➢ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศ

หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอื

ค่าทัวรท์ัง้หมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัม

ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่าน

กอ่นการเดนิทางทุกครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ

ทัง้สิน้ 

➢ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไม่หมดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให ้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ ท่านตอ้งท าพาสปอร์ตเล่มใหม่กอ่นท าการจองทัวร ์ 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการ

จองทัวรว่์าท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ที่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 



 

➢ กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

➢ การท่องเทีย่วประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วดังกล่าว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหัตถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้ง

จ่ายค่าทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกล่าวแลว้ 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรั้บอทิธพิลมาจากจีน โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อย

จัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

❖ หอ้งพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 

ท่าน (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกันบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 

ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงเสรมิ 

❖ โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้าบาง

โรงแรมแต่ละชัน้จะมเีพยีงไม่กีห่อ้ง ซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไม่ได ้

ตดิกันและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละ

โรงแรมนัน้ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

  


