
 

 

 
 

 

 
 

➢ ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

➢ ตื่นตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม , หาดหมีเคว 

➢ อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตบ์นบาน่าฮิลล ์และ กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั 

➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 
 

กรณีลกูคา้มีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ที่อีกครั้ง 

 

 

 



 

ก าหนดการเดินทาง: เมษายน - ตลุาคม 2563 

วนัแรก  กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร – สะพานมงักรพ่นไฟ 

12.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการ

บิน VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

15.50 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ962 

17.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าท่านข้ึนรถโคช้ปรบัอากาศ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกักัน

มาซื้ อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามังกร 

ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลงัจากปลากลายเป็นมงักร

ในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพานมังกร

ไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึ่งเป็นสะพานท่ี

ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 

21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

ที่พกัดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

วนัทีส่อง  หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน–หมู่บา้นกัม๊ทาน–ล่องเรือกระดง้ – ฮอยอนั - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล ์ 

สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน า

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมแีหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือ

ดี  และช่างแกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก  น าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นัง่

เรือกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพรา้ว

ริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะได้

ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพื้ นเมือง ผูช้ายกบั

ผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรี

สุดสนุกสนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เท่ียวชม

เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO 

มนต์เสน่หอ์ยูท่ี่บา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรง

กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่

ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการคา้เมืองท่า

คา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถ

ใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ ดี



 

ที่สุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนใน

ชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน 

และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษท่ี 17 

น าท่านถ่ายรูปกบั หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดท่ี

สวยปังท่ี สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาด

กวา้งขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายท่ี น่ีขาว

ละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มีแนวเกา้อ้ีชายหาดท่ีหลงัคามุง

ดว้ยจากตั้งเรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน ้าทะเลสีฟ้า

อมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั้งวนั โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วง

สงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกนัใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อน

ใจ และภายหลังสงครามสิ้ นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า 

(China Beach) เราสามารถเดินทางไปเท่ียวหาดหมีเควได้

ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะ

นัง่แท็กซี่หรือรถประจ าทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมีป้ายรถเมลแ์ถว

ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแลว้ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกับการนั่ง

กระเชา้ท่ียาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ

สายหมอกสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสาย

งามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมยัก่อน

ชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทหอ้งพัก 

รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านขึ้ นไปชม 

สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น า

ท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ท่ีเป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชม

อุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆ

สามารถซื้ อไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได้ (ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D 

ฟรีทุกอยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผึ้ ง) จากน้ันน าท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ สะพาน

สีทองหรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่านั้น) 

ถา้ตอ้งการเพิ่มเป็นหอ้ง FAMILY มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 4 ท่าน ไม่มีค่าใชจ้า่ย 

 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 3 ท่าน เพิ่ม 700 บาท / หอ้ง 



 

 3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง เพิ่ม หอ้งละ 900 บาท 

  (FAMILY SUPERIOR มีหอ้งค่อนขา้งนอ้ยกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที่ก่อนท าการจอง) 

 ถา้ตอ้งการพกัเดี่ยว บนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเดียว เพิ่ม 2,000 / หอ้ง 

>>>> วนัที่พกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม <<<< 

วนัที่สาม   บาน่าฮิลล ์– ไข่มุก - เว ้- วดัเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

  ใหท้่านไดอ้ธัยาศยั รบับรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลลท่ี์มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับ

ระดับน ้ าทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นท่ีพักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงท่ีเขามาท าสงครามใน

ประเทศเวียดนาม  ท่านจะไดซ้ึมซบัอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาดว้ยหมอก

และดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลค์ือในเวลาหน่ึงวนัจะครบ 4 ฤดู เช ้า

เป็นฤดูใบไมผ้ลิ เท่ียงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท้่านอิสระกับกิจกรรม

เครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองคใ์หญ่อยูบ่นยอดเขาบานาฮิลล ์

ไดเ้วลาอนัเหมาะสม จากนั้นน าท่านลงกระเชา้สู่เมืองดานงั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  Lucky Pearl (Seafood) ชมผลิตภณัฑจ์ากไข่มุก 

บ่าย  เดินทางเขา้สู่ เมืองเว ้ จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วดัเทียนมู่ ไหวพ้ระ

ขอพรเจดียเ์ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์8 เหล่ีอม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่

บนฝั่งซ้ายของแม่น ้ าหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งน้ี ยังเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟ้าคัน

ประวติัศาสตรท่ี์โลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสติน

คนัประวติัศาสตรท่ี์โชวอ์ยู่ท่ีวดัน้ีไปราดน ้ามนัเผาตัวเองประทว้ง

รัฐบาลเวียดนามท่ีท าลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความ

ประทับใจริมแม่น ้าหอม จากน้ันน าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาด

ดองบา เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาว

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า 

กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร  Queen Restaurant 

(อาหารทอ้งถิ่น) น าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม ชมการ

แสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ท่ีมาจาก

เครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขับขานในเพลงเวียดนาม

ดงัเดิม มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณท่ี์ไม่รูลื้ม 

ที่พกัเมืองเว ้ โรงแรม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า **** 

 

 

 



 

วนัที่สี่   พระราชวงัไดโนย้–รา้นเย่ือไผ่–วดัหลิงอ๋ิง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่ง

สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก 

เป็นท่ีประทับ ท่ีท าการของระบบพระราชวงศ์สุดทา้ยของประเทศ

เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองคท์ั้งหมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นมา

ถือครองราชย์นับตั้ งแต่  ค .ศ . 1802 จนถึง ค .ศ . 1945 มี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอยา่งยิ่ง ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวงั

ไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวงัท่ีเรียกว่า “กิงถัน่” ท่ีท าการของพระองค์กับ เสนาธิการ

และแม่ทับ ทอ้งพระโรงท่ีเรียกวา่นครจกัพรรค ์“ไถหว่า” และส่วน–ท่ีส าคญัมากท่ีสุดของพระราชวงัคือ

พระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียก

กนัว่า ”ต๋ือกัม๋ถัน่” ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจากเย้ือไมไ้ผ่ ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ของ

ประเทศฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลัน่กรองเพื่อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมา

เป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ เดินทางเขา้สู่เมืองดานัง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บริการอาหารไทย + กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั 

บ่าย  จากน้ันน าท่านมัสการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่ท่ีสุด

ของท่ีน่ี รปูป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา หนัหน้า

ออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา 

เสียงระฆังวัดท่ีตีประสานกับเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูส้ึกสงบ 

และสรา้งขวญัก าลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคน

ดานัง น าท่านไปละลายทรัพย์ท่ี ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาว

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ 

อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ า

ชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

18.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963  

19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  



 

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 

พกัเดีย่ว 

เมษายน 2563 

วนัที่ 1 - 4 เมษายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 2 - 5 เมษายน 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3 - 6 เมษายน 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 4 - 7 เมษายน 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 8 - 11 เมษายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9 - 12 เมษายน 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 10 - 13 เมษายน 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 11 - 14 เมษายน 63 16,899.- 4,900.- 

วนัที่ 15 - 18 เมษายน 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16 - 19 เมษายน 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17 - 20 เมษายน 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 18 - 21 เมษายน 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 22 - 25 เมษายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 24 - 27 เมษายน 63 13,899.- 4,900.- 

พฤษภาคม 2563 

วนัที่ 1 – 4 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3 – 6 พฤษภาคม 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 4 – 7 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 6 – 9 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 7 – 10 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 8 – 11 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9 – 12 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 13 – 16 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.- 



 

วนัที่ 14 – 17 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 15 – 18 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16 – 19 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17 – 20 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 20 – 23 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 21 – 24 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 22 – 25 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 23 – 26 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 24 – 27 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 27 – 30 พฤษภาคม 63 10,899.- 4,900.- 

มิถุนายน 2563 
วนัที่ 1 – 4 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3 – 6 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 4 – 7 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 5 – 8 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 6 – 9 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 10 – 13 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 12 – 15 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 13 – 16 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 14 – 17 มิถุนายน 63 10,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17 – 20 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 18 – 21 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 19 – 22 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 20 – 23 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 21 – 24 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 24 – 27 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 26 – 29 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 27 – 30 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 



 

วนัที่ 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 11,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2563 
วนัที่ 1 – 4 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 2 – 5 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3 – 6 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 4 – 7 กรกฎาคม 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 5 – 8 กรกฎาคม 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 6 – 9 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 7 – 10 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 8 – 11 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 12 – 15 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 15 – 18 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16 – 19 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17 – 20 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 18 – 21 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 19 – 22 กรกฎาคม 63 10,899.- 4,900.- 

วนัที่ 22 – 25 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 23 – 26 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 24 – 27 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 25 – 28 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 26 – 29 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 28 – 31 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 29 ก.ค. -1 ส.ค. 63 11,899.- 4,900.- 

สิงหาคม 2563 
วนัที่ 1 – 4 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 2 – 5 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 5 – 8 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 6 – 9 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 



 

วนัที่ 7 – 10 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 8 – 11 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9 – 12 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 10 – 13 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 11 – 14 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 12 – 15 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 13 – 16 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 14 – 17 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 15 – 18 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16 – 19 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 19 – 22 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 21 – 24 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 22 – 25 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 23 – 26 สิงหาคม 63 10,899.- 4,900.- 

วนัที่ 26 – 29 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 27 – 30 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 28 – 31 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 63 12,899.- 4,900.- 

กนัยายน 2563 
วนัที่ 2 – 5 กนัยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3 – 6 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 4 – 7 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 5 – 8 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 6 – 9 กนัยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9 – 12 กนัยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 10 – 13 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 11 – 14 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 12 – 15 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 



 

วนัที่ 13 – 16 กนัยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16 – 19 กนัยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17 – 20 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 18 – 21 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 19 – 22 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 20 – 23 กนัยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 23 – 26 กนัยายน 63 10,899.- 4,900.- 

วนัที่ 24 – 27 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 25 – 28 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 26 – 29 กนัยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 27 – 30 กนัยายน 63 11,899.- 4,900.- 

ตลุาคม 2563 
วนัที่ 1 – 4 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 2 – 5 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3 – 6 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 4 – 7 ตลุาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 5 – 8 ตลุาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 6 – 9 ตลุาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 7 – 10 ตลุาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 8 – 11 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9 – 12 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 10 – 13 ตลุาคม 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 11 – 14 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 12 – 15 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 13 – 16 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 14 – 17 ตลุาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16 – 19 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17 – 20 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 



 

 
 

ค่า ทิป

ไกด์

ทอ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเครื่อง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เงือ่นไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่ง

น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 

หมายเหต ุ 

วนัที่ 18 – 21 ตลุาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 19 – 22 ตลุาคม 63 10,899.- 4,900.- 

วนัที่ 20 – 23 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 21 – 24 ตลุาคม 63 13,899.- 4,900.- 



 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ  าและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพยส์ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


