
 

 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  
ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์

ซุปตาร.์..ชุปป้ิง อนิ ดานงั 
กําหนดการเดนิทาง กมุภาพนัธ ์- พฤษภาคม 2566 

 น ัง่กระเชา้ขึน้ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์ 
 ชม เมอืงเว ้เมอืงเกา่ประวตัศิาสตร ์ถูกปกครองดว้ยจกัรพรรดเิวยีดนามกวา่ 150 ปี ทานอาหารเย็น พรอ้มสวมชุดจกัรพรรด ิ 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน  
 ชอ้ปป้ิง รา้นหยก อญัมณี รา้นยางพารา รา้นเยือ้ไมไ้ผ ่

 
 

 “มนีํา้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด”  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 
13 – 16 กุมภาพนัธ ์2566 9,888 2,000 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2566 10,888 2,000 

27 กุมภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2566 10,888 2,000 

06 – 09 มนีาคม 2566 10,888 2,000 

13 – 16 มนีาคม 2566 10,888 2,000 

20 – 23 มนีาคม 2566 10,888 2,000 

22 – 25 เมษายน 2566 10,888 2,000 

20 – 23 พฤษภาคม 2566 10,888 2,000 

27 – 30 พฤษภาคม 2566 10,888 2,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามทําเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ไมม่รีาคาเด็ก** 



 

 

 วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั - สะพานมงักร  
  - สะพานแหง่ความรกั 

 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์

1 หรอื 2 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับ
ทกุทา่นและนําทา่นเช็คอนิโหลดสมัภาระ  

16.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
(FD) เทีย่วบนิที ่FD638 

18.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นชม สะพานมงักร สะพานขา้มแมน้ํ่าสายหลักของเมอืงอยา่ง “แมน้ํ่าฮาน” ถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุด
เชือ่มตอ่สําคญัดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดานัง เป็นสญัลักษณ์ของ
การฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ เปิดใชค้รัง้แรกในวันที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เพือ่ฉลองครบรอบ 38 ปี
ของอสิรภาพเมอืงดานัง ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแห่งความรกั 
สะพานที่ถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่น้ําฮาน เมือ่เดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของ
สะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนัน้จะมี รูปปั้นปลามงักรพ่นนํา้ ที่ถือไดว้่าเป็นอกี
สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงดานังเคยีงคูไ่ปกับสะพานมังกร อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (1)  
ทีพ่กั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่อง      เมอืงดานงั - เมอืงโบราณฮอยอนั - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น -  
  เมอืงดานงั 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณฮอยอนั นําชม บา้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นทีเ่ก่าแก่และอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดสว่นการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดัง้เดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจําตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกันมาถงึ 5 รุ่น 

 
เที่ยวชม สะพานญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึ้นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญีปุ่่ น หลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลืน่สวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึ่ง ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืน
เก่าแก่สไตลญ์ี่ปุ่ นแทท้ีท่าสเีหลอืงทัง้เมอืงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของที่
ระลกึมากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไมไ่กลจากสะพานญีปุ่่ น
จะพบกับ วดัฟุกเกีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอัน เป็นศูนยร์วมของชาว
จนีทีอ่พยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจําตระกลูกวา่ 20 หลัง ปัจจุบนั
ใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทีย่วชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยูท่ีง่าน



 

 

ไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทําบุญต่ออายุโดยพธิสีมัยโบราณคอื การนําธูปทีข่ดกน้หอย
มาจุดไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นก ัม๊ทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น้ําลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นทีพั่กของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้นําท่านทํา
กจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอื
กระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน้ี่ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะ
ดนตร ี(คา่ทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ี่นับเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม
ภายในทา่นจะไดพ้บกับงานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นได ้
เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (4)  
ทีพ่กั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่าม      บานาฮลิล ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์- สวนสนุก The Fantasy Park - อโุมงคเ์ก็บไวน ์-  
  สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 



 

 

นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานคิม
ตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ่้ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลับประเทศ 
ทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ตากอากาศแหง่น้ีอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้กีารสรา้งกระเชา้ลอยฟ้า  
 

 
นําท่านเดนิชม สะพานโกลเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซึง่เป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่ึง่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมาน้ี มคีวามสงูจากระดับน้ําทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื 
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์ 

 



 

 

จากนัน้นําทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทกุเครือ่งเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที่
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
อสิระเล่น รถราง หรอื Alpine coaster เครื่องเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาด
เล็ก ไมอ่ันตรายและไมห่วาดเสีย่วจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่ับการ
ควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารน่ังได ้2 ท่าน หรือจะน่ังท่านเดยีวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไม่
อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจุีดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถ
เลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักทอ่งเทีย่ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเทีย่วชม อสิระอาหารตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 
100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภมูทิีด่สีําหรับการบม่ไวน์ 
สถานทีแ่หง่น้ีถกูเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝร่ังเศส  

 นําท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม ้
 หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรูปน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ 
 ไดเ้วลาสมควร นําทา่นน่ังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์
 นําทา่น ชอ้ปป้ิงรา้นหยก อญัมณี  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6)  
ทีพ่กั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 วนัทีส่ ี ่    วดัลนิหอ์ ึง๋ - Marina Café - รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่- ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั   
  ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแหง่น้ีเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิ
และเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชือ่ของชาวพื้นเมอืงแถบน้ี นอกจากน้ียังมรูีปปั้นปูนของเจา้แม่กวนอิ
มองคใ์หญ ่มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปัก



 

 

รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหง่น้ียังเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีม่คีนให ้
ความเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทา่นแวะ ชอ้ปป้ิง รา้นยางพารา  
นําท่านแวะชม Marina Café เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟินกับคาเฟ่ริมทะเล (ราคาไม่รวมค่า
เครือ่งดืม่และคา่อาหาร) 



 

 

 

 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนมหศัจรรย ์Golden Bay เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ของ Danang Golden Bay 
Hotel ดา้นในน้ีมีโมเดลสิง่มหัศจรรย์ของโลก เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทัง้ยังเป็นสถานที่ชมพระ
อาทติยต์กดนิทีส่วยมากๆ อกีทีห่นึง่ของดานัง 
นําท่านแวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่รา้นของฝากทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม มสีนิคา้ขายมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว สว่นใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ทัง้หมด อสิระใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
 นําท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว

ไทย สนิคา้ที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้ เช่น เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึ
สนิคา้พืน้เมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของฝากและถา่ยภาพตามอัธยาศัย และนําทา่นแวะซือ้ของฝาก ณ รา้นขนมพืน้เมอืง 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 
(แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทีส่นามบนิทา่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทาง) 

18.50 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD639 
20.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ
การเมอืง สภาพการจราจรท ัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ
ทีไ่ม่เอือ้อํานวย ท ัง้นีท้างเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั และการบรกิาร
ของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ ๆ 
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 
 
 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ําใหไ้ฟลท์บนิ
ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก
การเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งตํ่า 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม
ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

สําคญัมาก  :   
• ตามนโยบาย ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ขอเรยีนชีแ้จงลูกคา้
ทุกทา่นวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั และ
ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็น
จํานวนเงนิ 50 USD / ทา่น / รา้น 
• กรณีแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็น
จํานวนเงนิ 60 USD / ทา่น / วนั 
• กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา อาชพี หมอ นกัศกึษา ไอท ีขายตรง ราคาจะสูงขึน้จากราคาจอยหนา้รา้น 
กรณุาตดิตอ่เซลลก์รุป๊เหมา เพือ่ตรวจสอบราคาอกีคร ัง้ (กรณีปิดบงัคงามจรงิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น 
 
 
 
 
 



 

 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ กําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

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

 
 
 
 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ท่านชําระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

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

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจําเป็นอืน่ๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ําระแลว้ทัง้หมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 

 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่้ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถิน่ตลอดการเดนิทางทีเ่วยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ 1 ขวด/ทา่น/วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของทา่นชํารุด หรอืมตีราปั้มใดๆทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 


