
 

 

 รหัสทัวร BID2000609 

 ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คนื (FD) 
  เจดียเทียนมู - สุสานกษัตริยไคดิงห - นั่งสามลอซิโคลชมเมืองเว - วัดลินหอ้ึง - เมืองโบราณฮอย
อัน - หมูบานกั๊มทาน - นั่งเรือกระดงฮอยอัน - วัดจีน - บานโบราณ - สะพานญี่ปุ�น - ศาลกวนอ ู- 
สะพานมังกร - ชอปปم�งตลาดฮาน  



 

 

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

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

การบินไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

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

หมายเหตุ : สําหรับวนัเดินทางพีเรียด 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 ประเทศ
เวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เปนที ่ เร ียบรอยแลว(เวลาทองถิ ่นที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมือง
ดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ 
ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและ
เป นเม ืองใหญอันดับ4 ของประเทศ
เวียดนามเมืองนี ้เจริญและเติบโต มา
จากหมู บ านชาวประมงจนกลายเปน
เมืองทาที่สําคัญ จากนั้น เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต 
โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับ
การยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
ป พ.ศ. 2536 ใหเป นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที ่ม ีอย ู ใน
ประเทศเวียดนาม(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานเยี่ยมชมพระราชวัง
หลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงนี้สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348ในสมัย
ยาลองเคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองค พระราชวัง
แหงนี้ตั้งอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงนี้ไดถูกสรางขึ้น
ตามแบบแผนความเชื่อของจีนจากนั้นอิสระชอปปم�งที่ตลาด Dong Ba เปนตลาด
ใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าหอมรอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานใน
เปนของใช ทั่วไป 

 

 
 
 
 
 



 

 

   
คํ่า       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูอาหารทองถิ่น เชน แหนมเนือง,ขนม

เบื้องญวณ,ไวนแดงทองถิ่น ทานละ 1 แกว และเมนูอื่นๆอีกมากมาย 

   
 
จากนั้น  นําทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 

พักที่ Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
มาตรฐานเวียดนาม  
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 

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

07.00 น. ไบ ริ ก า ร อ า ห า ร เ ช  า  ณ 
หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานชม เจดียเทียนหมู ทรง

เกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 
7 ชั้น ซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ
ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�ง
แมนํ้าหอม จากนั้น นําชมสุสาน
กษัตริยไคดิงห สุสานแหงนี้เปน
เ พ ี ย ง ส ุ ส า น เ ด ี ย ว ท ี ่ ม ี ก า ร
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดิน
ขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 
(หมายเหตุ: ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2563 เปนตนไป ขอสงวนสิทธิ์ไมไป สุสาน
กษัตริยไคดิงห) 
พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม  



 

 

(ไมรวมคาทิปใหแกคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)    
เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร SEA FOOD)  
จากนั้น นําทานชอปปم�งทีร่านเย่ือไผ รานไขมุก และรานหินออน 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 

นําทุกทานเดินทางสู บานา
ฮิลล เป นที ่ตากอากาศที ่ดี
ท ี ่ส ุดในเว ียดนามกลางได
คนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามา
ปกครองเวียดนามไดมีการ
สรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขา
สรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆเพื่อใชเปน
สถานที ่พักผอนในระหวาง
การรบระหวางที ่นั ่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิว
ธรรมชาติทั้งนํ้าตก Toc Tienและลําธาร Suoi no (ในฝน) จากนั้น นั่งกระเชาขึ้นสู
บานาฮิลล กระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record วา
เปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 
5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําให
ทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่นี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งป
ประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับ
สภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณ นําทานชม สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสดุตั้ง
โดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 



 

 

 
 จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยางอลังการที่ซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหง

ตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวมคา
เครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้งที่ไมรวมใหในรายการ)ที่เปนสวนหนึ่งของ
บานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกัน
อยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

  
 



 

 

 
เย็น  ไบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานา
ฮิลล 

  
 
วันที่สาม บานาฮิลล ● วัดลินหอึ้ง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมูบานกั๊มทาน ● นั่งเรือ

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

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่
ใหญที ่สุดของเมืองดานังภายใน
วิหารใหญของวัดเปนสถานที่บูชา
เจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้
นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแม
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร
ตั ้งอย ู บนฐานดอกบัวกว าง 35 
เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�องคุ มครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบ
ไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีกนึ่งจดุชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานัง 

จากนั้น  เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา การคาที่
สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยน



 

 

วัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปน
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะ
ผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวย
รถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน 

 

 
เที่ยง           ไบ ริ ก า ร อ า ห า ร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊ม

ท า น  ส น ุ ก ส น า น ไ ป กั บ
กิจกรรม!!นั่งเรือกระดงCam 
Thanh Water Coconut 
Village หมูบานเล็กๆในเมือง
ฮอยอันตั ้งอยูในสวนมะพราว
ริมแมนํ ้า ในอดีตชวงสงคราม
ที ่น ี ่เป นที ่พักอาศัยของเหลา
ทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ



 

 

อาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับ
รองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปน
จังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิปใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอ
ทาน/ตอทริป) 

จากนั้น นําทานชมวัดจีนเปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่
พบปะของคนหลายรุน วัดนี้มีจุดเดนอยูที ่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน 
สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว
เพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชมOld House of Tan Sky บานโบราณ ซึ่งเปนชื่อ
เจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของ
เมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปน
ที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมนํ้าทูโบนมี
ประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้าทูโบนไดเปน
อยางด ี 

  



 

 

นําชม  สะพานญี่ปุ �นซึ ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ �นเมื ่อ 400 กวาปมาแลว กลาง
สะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี 
มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที ่อินเดียและหางอยูที ่ญี่ปุ �น สวนลําตัวอยูที ่เวียดนาม 
เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานนี้โดย
ตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอซูึ่งอยู
บนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอัน
ชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่
หน  าบ  าน  เพ ื ่ อขายให  แก
นักทองเที ่ยวทานสามารถซื้อ
ของที่ระลึก เปนของฝากกลับ
บานไดอีกดวย เชน กระเป�า
โคมไฟ เปนตน 

จากนั้น   น ํ าท  าน  ชมสะพานมั งกร 
Dragon Bridge อ ีกหน ึ ่ งที่
เที่ยวดานังแหงใหมสะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝم�งของแมนํ้าฮัน
ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ ้นเพื ่อเปนแหลงทองเที ่ยวดานัง เปน
สัญลักษณของการฟم�นคืนประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปด
ใชงานตั้งแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที ่ไดรับแรง
บนัดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหนึ่งพันปมาแลว 

คํ่า  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว มาตรฐานเวียดนาม 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่  ดานัง ● ชอปปم�งตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ                  ไ (เชา/-/-) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น  นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งในตลาดฮานซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา 

บุหรี่ และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง   
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
12.40 น. ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD637 

** มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
หมายเหตุ : สําหรับวนัเดินทางพีเรียด ตั้งแต 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป สายการบินมีการ

เปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขากลับ  
ออกจาก ดานัง เวลา 12.00 น. ถึง ดอนเมอืง กรุงเทพฯ เวลา 13.35 น. (กรุณาสอบถาม

เจาหนาที่กอนทําการจอง) 
.............................................................................................................................. 

หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน

ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
รวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 



 

 

 
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลกูคา

จายเงินมัดจําแลว  
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางทัวร มหัศจรรย..บานาฮิลล เว ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บนิ FD 

เริ่มเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

จอยแลนด 
(ราคาไมรวม

ตั๋ว) 
พักเด่ียว 

14 – 17 ก.พ. 
63 

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

21 – 24 ก.พ. 
63 

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

28 ก.พ. – 02 
มี.ค. 63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

06 – 09 มี.ค. 
63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

13 – 16 มี.ค. 
63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

20 – 23 มี.ค. 
63 

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

27 – 30 มี.ค. 
63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

17 – 20 เม.ย. 
63 

34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

24 – 27 เม.ย. 
63 

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

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 ม.ิ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 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
อัตราคาบริการไมรวม 

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

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก



 

 

เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ



 

 

คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 



 

 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

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

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่อง ซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 

 


