
 

 

รหัสทัวร BID2000503 
ทัวรเวียดนาม มหัศจรรย..บานาฮิลล สวรรคแหงเมืองดานัง 4วัน 3คืน (FD) 
เว - พระราชวังเว - ตลาดDong Ba - ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม - เจดียเทียนมู - สุสาน

กษัตริยไคดิงห - นัง่สามลอซิโคลชมเมืองเว - ดานัง - บานาฮิลล - บานาฮิลล - วัดลินหอึ้ง - เมือง

โบราณฮอยอัน - หมูบานกั๊มทาน - นั่งเรือกระดงฮอยอัน - วดัจีน - บานโบราณ - สะพานญี่ปุ�น - 

ศาลกวนอ ู- สะพานมังกร - ชอปปم�งตลาดฮาน 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว ● พระราชวังเว ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือ

มังกรลองแมนํ้าหอม ไ (-/-/เย็น) 
 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.30 น. ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารรอนและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 

หมายเหตุ : สําหรับวันเดินทางพีเรียด ตั้งแต 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป สายการบินมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขาไป ออกจาก ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 09.50 น. ถึง ดานัง เวลา 
11.30 น. เวลานัดหมายที่ดอนเมือง เวลา 07.00 น. 
(กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง) 
 

 



 

 

 
 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม 

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว
(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 
เมืองดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ 
ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมือง
ใหญอันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจรญิ
และเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมืองทาท่ีสําคัญ จากนั้น เดิน
ทางเขาสู เมืองเว เมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและ
ทรงคุณคาวฒันธรรมทีม่ีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการ
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปน
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนาม(ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นําทานเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศ
เหวียนพระราชวังแหงนี้สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเปนท่ีประทับของ
พระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองค พระราชวังแหงนีต้ั้งอยูใจกลางเมืองเปน
มรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงนี้ไดถกูสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
จากนั้นอิสระชอปปم�งท่ีตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าหอมรอบ
นอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป 



 

 

 
 
ค่ํา       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารทองถ่ิน เชน แหนมเนือง,ขนม

เบ้ืองญวณ,ไวนแดงทองถิ่น ทานละ 1 แกว และเมนูอื่นๆอีกมากมาย 
 

 
 
               จากนัน้นาํทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
พักที่            Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรือเทยีบเทาระดับ 3 ดาว 

มาตรฐานเวียดนาม  
(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่สอง เจดียเทียนมู ● สุสานกษัตริยไคดิงห ● นั่งสามลอซิโคลชมเมืองเว ● ดานัง ● บา
นาฮิลล ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
               จากนั้นนําทานชม เจดียเทียนหมู ทรงเกงจีนแปด

เหล่ียมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น ซึง่แตละชั้นแทนภพ
ตางๆของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมนํ้าหอม 
จากนั้น นําชมสุสานกษัตริยไคดิงห สุสานแหงนี้
เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวนัออกเขากับสถาปตยกรรม
ตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 
(หมายเหต:ุ ตั้งแต เดอืนกุมภาพันธ 2563 เปนตนไป ขอสงวนสทิธ์ิไมไป สุสาน
กษัตริยไคดิงห) 
พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม  
(ไมรวมคาทิปใหแกคนข่ีสามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)    

เที่ยง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร SEA FOOD)  
                จากนั้นนาํทานชอปปم�งที่รานเย่ือไผ รานไขมุก และรานหินออน 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 

นําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลล เปนท่ีตาก
อากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบใน
สมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมี
การสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พัก
โรงแรมส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือใช
เปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ
ระหวางท่ีนั่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติท้ัง
นํ้าตก Toc Tienและลําธาร Suoi no (ในฝน) จากนั้น นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล 
กระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิตโิลกโดยWorld Record วาเปนกระเชา



 

 

ไฟฟ�าที่ยาวท่ีสุดประเภท Non Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตร
และเปนกระเชาท่ีสูงที่สุดท่ี 1,294 เมตรนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและ
บางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธ์ิอันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไป
เสียดวยซ้ําวาที่น่ีไมใชยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 
องศาเทานั้นจุดที่สูงท่ีสุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดม
สมบูรณ นําทานชม สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปน
เอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 
 

 
  
               จุดที่สรางความตืน่เตนใหนักทองเท่ียวมองดูอยางอลังการที่ซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหง

ตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ีสวนสนุก The Fantasy Park(รวมคา
เคร่ืองเลนบนสวนสนกุ ยกเวน หุนขี้ผ้ึงทีไ่มรวมใหในรายการ)ท่ีเปนสวนหนึ่งของ
บานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทกึขวญัส่ันประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความมนัสกัน
อยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 



 

 

 
 

เย็น  ไบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
ที่พัก          **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล 

 

 
 
วันที่สาม บานาฮิลล ● วัดลินหอึ้ง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมูบานก๊ัมทาน ● นั่งเรือ

กระดงฮอยอัน ● วัดจีน ● บานโบราณ ●สะพานญ่ีปุ�น ● ศาลกวนอู ● สะพาน
มังกร  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                จากนั้นแวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ

ของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชือ่ของชาวบาน
แถบน้ีนอกจากนี้ยังมีรปูปم�นปนูขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมี
ความสูงถงึ 67 เมตรต้ังอยูบนฐานดอกบวักวาง 35 
เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอย
ปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก



 

 

ชายฝم�งวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพร
แลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวท่ีสวยงามเปนอีกนึ่งจุดชมววิท่ีสวยงามชองเมือง
ดานัง 

                จากนั้นเดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา 
การคาท่ีสําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ 
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศให
ฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเปนสถานที่สําคัญทาง
ประวตัิศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว
ไดนําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดนิทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน 

 

 
 
เท่ียง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นนาํทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทาน สนกุสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง

Cam Thanh Water Coconut Village 
หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราว
ริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามท่ีนี่เปนท่ีพักอาศัยของ
เหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง 
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบานจะขบัรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ี



 

 

พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิปใหแกคนพายเรือ 
ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

จากนั้น นําทานชมวัดจีนเปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่
พบปะของคนหลายรุน วัดนีม้ีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน 
สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดท้ิงไว
เพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชมOld House of Tan Sky บานโบราณ ซึ่งเปนชื่อ
เจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมท่ีเกาแกและสวยงามที่สุดของ
เมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรกัษไวเปนอยางดี และยังเปน
ที่อยูอาศัยของทายาทรุนท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญีปุ่�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบตูิค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมน้ําทูโบนมี
ประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้าทูโบนไดเปน
อยางดี  

 

 
 
นําชม  สะพานญี่ปุ�นซึง่สรางโดยชุมชนชาวญีปุ่�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลาง
สะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางข้ึนเพ่ือสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี 
มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยู
ที่ญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ีมังกร
พลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาว
ญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลาง
ลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบตัิขึ้นอีก 



 

 

ชมศาลกวนอูซึง่อยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวท่ี
หนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับ
บานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน 

จากนั้น   นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งท่ีเที่ยวดานังแหงใหมสะพาน
มังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝم�งของแมนํ้าฮันประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถกูสรางขึน้เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นคืน
ประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013ดวย
สถาปตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหมทีไ่ดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเมื่อกวาหนึ่งพันปมาแลว 

ค่ํา  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก          โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว มาตรฐาน

เวียดนาม (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น 
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน) 
 

วันที่สี่  ดานัง ● ชอปปم�งตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ    ไ (เชา/-/-) 
 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                จากนั้นนาํทานเดินเที่ยวและชอปปم�งในตลาดฮานซึ่งกม็ีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา 

เหลา บุหรี่ และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง   
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 

12.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินที่  FD637 
                 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 
 
 



 

 

หมายเหตุ : สําหรับวันเดินทางพีเรียด ตั้งแต 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป สายการบินมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขากลับ ออกจาก ดานัง เวลา 12.00 น. ถึง ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 
13.35 น. (กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง) 
 

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

1. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบนิ
ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถงึเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การ
กอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิได
แจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่งลกูคา
จะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองตนเทานั้น ซึ่งอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพกัจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากนั 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบุคคลอ่ืน 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานัน้ 
 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลว  
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

วันเดินทางทัวร มหัศจรรย..บานาฮิลล เว ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

จอยแลนด 
(ราคาไมรวม

ต๋ัว) 
พักเด่ียว 

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 
มิ.ย. 63 

34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

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

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

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

26 – 29 มิ.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 

 



 

 

**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิม่เงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ



 

 

คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 
 
 



 

 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก



 

 

ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขา
รานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไข
ดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไม
คอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะได
เปน 1เตียงใหญกับ1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่อง ซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึง
ข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 


