
 
 

เวยีดนามกลาง 3 วนั 2 คนื  
ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์1 คนื 

ซุปตาร.์..ทา้ลมหนาว ฮาวยไูลแดด๊ แต ๊แด แดด่ แตด่ แต ๊แด ่แดด๊ แตด่ 
กําหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน 2565 - มกราคม 2566 

 น ัง่กระเชา้ขึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม่ สะพาน
โกเดน้บรดิจ ์พรอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล ์1 คนื 

 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนูพเิศษ กุง้มงักร  

 “มนีํา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - บานาฮลิล ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์-   
 สวนสนุก The Fantasy Park  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ  
09.45 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

(FD) เทีย่วบนิที ่FD636 
11.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
4 - 6 พฤศจกิายน 2565 11,888 4,000 

11 - 13 พฤศจกิายน 2565 13,888 4,000 

18 - 20 พฤศจกิายน 2565 13,888 4,000 

25 - 27 พฤศจกิายน 2565 13,888 4,000 

2 - 4 ธนัวาคม 2565 14,888 4,000 

9 - 11 ธนัวาคม 2565 14,888 4,000 

16 - 18 ธนัวาคม 2565 13,888 4,000 

23 - 25 ธนัวาคม 2565 15,888 4,000 

30 ธนัวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 19,888 4,000 

6 - 8 มกราคม 2566 13,888 4,000 

13 - 15 มกราคม 2566 13,888 4,000 

20 - 22 มกราคม 2566 12,888 4,000 

27 - 29 มกราคม 2566 13,888 4,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามทําเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
(ยกเวน้เด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ) 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1) 
นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บานาฮลิล  ์ตั ้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคม
ตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับประเทศ 
ทําใหบ้านาฮลิลถู์กทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมืองท่องเทีย่ว
ตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ที่มีความสูงถงึ 5,801 จาก
ระดับน้ําทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขึน้ไปยงัยอดเขา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
นําท่านเดินชม สะพานโกเดน้บรดิจ  ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ ้งมือยกัษ์ ซึ่งเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้ มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื 
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองที่ทอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท่้าน
ไดถ่้ายภาพและชมววิทศิทัศน์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นําทุกท่านไดสั้มผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัยที่ 
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล์ มี
หลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลอืก อาท ิเช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่
ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย (การเลน่รถไฟเหาะไม่อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอืถอื
ขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ที่จะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่
ระลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบุฟเฟ่ต ์(2) 
ทีพ่กั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัทีส่อง      สวนดอกไม ้- LE JARDIN D’AMOUR - น ัง่รถไฟโบราณ - อุโมงคเ์ก็บไวน ์- เมอืงโบราณฮอยอนั - 
  หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น - สะพานมงักร 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝรั่ งเศส ที่มีดอกไม ้
หลากหลายพันธุถู์กจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ 
จากนัน้นําทุกท่านไดสั้มผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการ 

เงือ่นไขสําหรบัพกับนบาน่าฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 

 
1.เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี และสงูไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสรมิเตยีง ไม่คดิเพิม่ 
2.FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชัน้ / 2 เตยีง) เพิม่ 300 บาท/ท่าน 
3.FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ่ 1 เตยีง) เพิม่ 600 บาท/ท่าน 
4.กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ท่าน 
 
หมายเหตุ :  
- หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจํากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณาสอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทั
กอ่นทําการจองทวัร ์
-หอ้งพกับนบานาฮลิลม์หีลายตกึ ซึง่การตกแตง่หอ้งพกัแตล่ะตกึจะแตกตา่งกนัออกไป สามารถทราบไดว้า่พกัตกึไหน ณ วนัที่
เช็คอนิเทา่น ัน้ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถความคุมการจดัการหอ้งพกัดงักล่าวได ้ เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการหอ้งพกัท ัง้หมด
ขึน้อยก่บัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทา่น ัน้* 



 นําท่าน น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพือ่เขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์
ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภมูอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอณุหภมูทิี่
ดสํีาหรับการบม่ไวน์ สถานทีแ่หง่นี้ถูกเรยีกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศษ 
และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝรั่งเศส ไดเ้วลาสมควรนําท่านน่ังกระเชา้ลงจากบานา
ฮลิล ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4) 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั นําชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดสว่นการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจําตะกลู Tan Ky ถูกสรา้งมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถงึ 5 รุ่น 
 เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึ้นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื่อขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืน
เก่าแก่สไตลญ์ี่ปุ่ นแทท้ี่ทาสีเหลอืงทัง้เมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอธัยาศัย เดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพานญี่ปุ่ น
นักจะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรือสมาคมชาวจนีที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนยร์วมของ
ชาวจีนที่อพยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกลูกว่า 20 หลัง 
ปัจจุบันใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่น
อยู่ทีง่านไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทําบญุตอ่อายุโดยพธิีสมัยโบราณคอื การนําธปูทีข่ด
กน้หอยมาจุดไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น้ําลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนัน้จะเป็นที่พักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้นําท่านทํา
กจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างที่ลอ่งเรอื
กระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะ
ดนตร ี(คา่ทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่่านพงึพอใจ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท่้านได ้
เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ดานัง 
นําท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่น้ําสายหลักของเมืองอย่าง แม่น้ําฮาน ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุด
เชือ่มตอ่สําคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ
การฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ ทีไ่ดร้ับแรง
บันดาลใจจากตํานานเกา่แก่ของเวยีดนามเมื่อกว่าหนึง่พันปีมาแลว้ ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่าน
สามารถเดนิไปยัง สะพานแห่งความรกั สะพานที่ถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น้ําฮาน 
เมือ่เดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนัน้จะม ีรูปป้ัน
ปลามงักรพ่นนํา้ ที่ถือไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมืองดานังเคยีงคูไ่ปกับสะพานมังกร อสิระท่าน
ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (5)  
ทีพ่กั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่าม     วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแหง่นี้เป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แม่กวนอมิ
และเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชือ่ของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปนูของเจา้แม่กวนอิ
มองคใ์หญ่ มีความสูงถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มีความเชือ่ที่ว่าคอยปกปัก
รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหง่นี้ยังเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีนให ้
ความเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 นําท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว
ไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท่้านไดเ้ลอืก
ซื้อ เช่น เสื้อเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื้อผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึ
สนิคา้พื้นเมือง ท่านจะไดสั้มผัสกับวถิีชวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท่้านได ้
เลอืกซือ้ของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
(แจกขนมปังเวยีดนามใหแ้กทุ่กทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

12.00 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD637 
15.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสม โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ
การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ
ทีไ่ม่เอือ้อํานวย ท ัง้นีท้างเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั และการบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ค่ า เ บี้ ย ป ร ะ กั น โ ค วิด  - 1 9  ใ น ก า ร เ ดิน ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ว ง เ งิ น ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล  5 0 ,0 0 0  US 

(ไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางกลับประเทศ) 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
 
 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี่ประสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีทํ่าใหไ้ฟลท์บนิ
ล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจาก
การเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ย่างตํ่า 4-5 ชัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั
ท่านเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในส่วนของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรม
ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกนิกวา่ที่สายการบนินัน้ ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 
 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ชําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 
• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ีท่า่ตดิตอ่ 
• ส่งรายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ีชํ่าระแลว้ทัง้หมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพเีรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 
 
 
 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยนิดที ีจ่ะเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ์ ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร  ์(มีไกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านชํารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้ีการชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 


