
 

 



 

➢ นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ป ีบนบาน่าฮิลล ์

➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ชอ้ปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน 

➢ ตื่นตาไปกับมังกรพน่ไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่นำ้หอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว ้

➢ อิม่อร่อยกับบุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มื้อ 

➢ ฟรีหมวกเวยีดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบานา่ฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว 

กรณีลูกค้ามีซื้อตั๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิร์มตารางการบินกับทางเจา้หน้าทีอ่ีกครั้ง 

 

กำหนดการเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2565 

วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วดัเทียนมู ่– ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม 

07.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  

สายการบิน THAIVIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวย

ความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.     นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ960 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำ

ท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่าน

ขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม) นำท่านผ่านชม Tam Giang เป็น

ทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาว

เวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา เป็นจำนวนมาก 

และชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็น

หนึ่งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่ชาว

เวียดนามใช้ ในการเลี้ยงหอยเพื่ อการผลิตมุก 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู๋ ไหว้พระขอพรเจดีย์

เทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่

บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมาย

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บ

รถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก

เนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผา



 

ตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจ

ริมแม่น้ำหอม จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวม

สินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก 

รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนาม

โบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลง

เวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม 

ที่พักเมอืงเว ้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH 

HOTEL ระดับ 4 ดาว  

 

วันทีส่อง   พระราชวงัไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ -  ร้านเยื้อไผ ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมอื – 

สวนสนกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (3) 

  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวัง

โบราณ แห่ งสุ ด ท้ ายของ เวียด นาม  UNESCO 

ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำ

การของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ

เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 

องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 

จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 

ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบ

ทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบ

นอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่

ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ 

ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” 

และส่วน–ที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือ

พระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้

เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ริมอ่าวลังโก พิเศษ!! 

นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ

เวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ) ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจาก

เยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา 



 

กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์

ดีต่อสุขภาพ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (4) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก 

จ าก นั้ น น ำท่ าน เยื อ น ภู เข า  บ า น า ฮิ ล ล์  

เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดใน

เวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสาย

หมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิว

ทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพ

แห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศส

ตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่ง

ของเวียดนาม บนภู เขามีรีสอร์ทห้องพั ก 

ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่

รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่านนั่ง

รถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อ

ขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin 

D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาว

หลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ 

ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความ

สูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศส

ตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึก

ได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่น

ขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือ

สะพานมือยก นั้นเอง 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (5) 

  ที่พัก  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องที่พกั 3 ท่าน / มแีต่ห้องพกั 2 ทา่น หรือพักเดี่ยวเท่านั้น) 

 1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

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

 3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตยีง / เตียงใหญ่ 1 เตียง เพิ่ม ห้องละ 900 

บาท 

ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพิ่ม 2,000 / ห้อง 

>>>> วันที่พกับนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<< 



 

วันทีส่าม   บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรอืกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแหง่ความรัก – รูปปัน้

ปลามังกร สะพานมงักรพ่นไฟ 

เช้า รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (6) จากนั้นให้ทา่นได้อิสระบนบาน่า

ฮิลลอ์ย่างจุใจ 

 ได้เวลาอนัเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสูด่านงั 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 

นำท่ านถ่ ายรูปกั บ  หาดหมี เคว (My Khe 

Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่า

ได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมี

ความยาวถึ ง  10 กิ โล เมตร ทรายที่ นี่ ขาว

ละเอียด เดินแล้วนุ่ม เท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้

ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้ งเรียงราย

สามารถนอน เอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอม

เขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อ

มากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหาร

อเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง

สงครามสิ้ นสุด  ก็ เรียกแทนว่า หาด ไชน่ า 

(China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยว

หาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัว

เมืองดานงัเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถ

ประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว

ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว 

จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble 

Mountains และนำท่าน เข้าชม หมู่ บ้ านหิน

แกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  

และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย 

ทั่ วโลก  นำท่าน เดินทางสู่  หมู่ บ้ านกั๊ มทาน 

สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน

ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรม

อันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำ

ที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง

ฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO 



 

มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบ

เฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการ

แกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่

อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำ

ท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อ

เชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัด

กวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างใน

แบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษท่ี 17 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 

จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใส

คล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง 

เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความ

อลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็น

สะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 

21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น 

นำทา่นเข้าสู่ที่พกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

วันที่สี ่    วัดหลิงอิง๋  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (9)  

  นำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดห

ลิงอิ๋ ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทาง

เหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ 

รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้

ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้อง



 

คุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้

ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคน

ดานัง นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่

นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้า

พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก 

ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึก

มากมายเพือ่ฝากคนที่บ้าน  

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัว

เดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เที่ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (10) 

13.15 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เที่ยวบนิที่ VZ961  

14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….  

รายการท่องเทีย่วนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยดืถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ** 

 

อัตราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู ่นอน 2 ท่าน เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน พักเดี่ยว 

มิถุนายน 2565 

วันที ่2–5 มถิุนายน 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 4–7 มิถนุายน 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 9–12 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10–13 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 11–14 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 16–19 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 18–21 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 23–26 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 25–28 มิถุนายน 63 13,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2565 



 

วันที่ 2-5 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 9-12 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 กรกฎาคม 65 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 21-24 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 23-26 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 28-31 กรกฎาคม 65 14,899.- 4,900.- 

สิงหาคม 2565 

วันที่ 4–7 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 6–9 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 11–14 สิงหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 12–15 สิงหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 20–23 สิงหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 27–30 สิงหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

กันยายน 2565 

วันที่ 1–4 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 3–6 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 8–11 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที ่10–13 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 15–18 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 17–20 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22–25 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 24–27 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899.- 4,900.- 

ตุลาคม 2565 

วันที่ 1–4 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 6–9 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 8–11 ตุลาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 13–16 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 21–24 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 22–25 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 23–26 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 



 

ค่าทปิไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

หัวหนา้ทัวร์ไทย แล้วแตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะ

เท่านั้น) 

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการ

บินมีการปรับ  ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 

✓ ค่าที่พักตามระบใุนรายการ 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบ ุ

✓ ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ มีบริการหัวหนา้ทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงินค่ารักษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด 

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ใน

ห้องพัก , รวมถึง   ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการ

สั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิม่เองต่างหาก ) 

 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) 

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 



 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  

 

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือ

ชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทน

ในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้ว

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

• เนื่องจากตัว๋เครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ประบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้  ที่นั่ง

อาจจะไม่ไดน้ั่งติดกนั เราจะต้อง Request ขอทีห่นา้เคาน์เตอรเ์ท่านั้น 

 

 

 



 

หมายเหต ุ 

➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมติ้องแจ้งให้ 

ทราบล่วงหน้า 

➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็

ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิก์ารเดนิทาง และไมต่ิดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ

ทั้งสิ้น 

➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์

ตลอดการเดินทาง 

 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจำและยอดเต็มในทุกกรณ ี**** 

หากไมไ่ด้รว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไมส่ามารถคืนเงินได้ 

เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, 

การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ   ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่

สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


