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� นั �งกระเชา้ขึ� นบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั�น 
� ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า /00ปี บนบาน่าฮิลล ์
� เที�ยวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปปิ� ง 4 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน 
� ตื�นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรอืชมสองฝั �งแม่นํ�าหอม ,นั �งรถซิโคล่ชมเมืองเว ้
� อิ�มอร่อยกับบุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 2 มื� อ 
� ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ / ใบ และ Wi-Fi on Bus 
� พักโรงแรม J ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์/ คืน J ดาว / เว ้J ดาว / ดานัง J ดาว 

 

กรณีลูกคา้มีซื� อตั Mวภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกับทางเจา้หน้าที�อีกครั�ง 

 



 

กาํหนดการเดินทาง: มกราคม - ตุลาคม 4RSS 
วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่นํ�าหอม 
07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการ

บิน THAIVIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
/0.R0 น.     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที�ยวบินที�  VZ960 
12.e0น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นําท่านผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร นําท่านขึ นรถโคช้ปรับอากาศ  
เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร (/) 
บ่าย  จากนั นนําท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

4 ชม) นําท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบนํ ากร่อยที)
ใหญ่ที)สุดในเอเชียเป็นพื นที)ชาวเวียดนามใช้ในการเลี ยงกุ้ง 
ปลา เป็นจํานวนมาก และชมวิวที)สวยงามของอ่าวทะเล Lang 
Co เป็นหนึ) งในสิบอ่าวสวยงามที)สุดในโลกเป็นพื นที)ชาว
เวียดนามใชใ้นการเลี ยงหอยเพื)อการผลิตมุก จากนั นนําท่าน
เขา้สู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 
เหลี)อม สูง 8 ชั น ซึ)งตั งอยู่บนฝั)งซ้ายของแม่นํ าหอม พรอ้ม
เรื)องเล่ามากมายเกี)ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที)แห่งนี  ยังเป็นที)
เก็บรถออสตินสี ฟ้ าคันประวัติ ศ าสต ร์ที) โลกต้องจ ารึก
เนื)องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที)โชว์อยู่ที)
วัดนี ไปราดนํ ามันเผาตัวเองประทว้งรัฐบาลเวียดนามที)ทําลาย
พุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่นํ าหอม 
จากนั นนําท่านไปละลายทรัพย์ที) ตลาดดองบา เป็นตลาดที)
รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที)นิยมทั งชาวเวียดนามและชาว
ไทย อาทิ เสื อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที)ระลึก
มากมาย 

คํ �า  รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร (2) 
  จากนั นนําท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่นํ� าหอม ชมการแสดงพื นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั ง

เสียงดนตรี ที)มาจากเครื)องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็น
อะไรที)ถือเป็นประสบการณ์ที)ไม่รูลื้ม 
ที�พักเมืองเว ้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL , CHERISH HOTEL , PARKVIEW HOTEL ระดับ J ดาว  

วันที�สอง   พระราชวังไดโนย้ –นั �งซิโคล่ชมเมืองเว ้-  รา้นเยื� อไผ่  – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที� โรงแรม (e) 
  จากนั น นํ าท่ านถ่ าย รูปด้ านหน้ า พ ระราชวังได โน้ย 

พระราชวังโบราณแห่งสุดทา้ยของเวียดนาม UNESCO ประกาศ
ให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที)ประทับ ที)ทําการของระบบพระ
ราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมี
พระองค์ทั งหมด EF องค์ที)ได้ขึ นมาถือครองราชย์นับตั งแต่ 
ค.ศ. EGHI จนถึง ค.ศ. EJKL มีสถาปัตยกรรมที)สวยงาม 
ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ)ง ท่านจะไดช้มครบทั งหมด F ส่วน
ของพระราชวังไดแ้ก่ กําแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที)เรียกว่า “กิงถั )น” ที)ทําการของพระองค์กับ 



 

เสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที)เรียกว่านครจักพรรค์ 
“ไถหว่า” และส่วน–ที)สําคัญมากที)สุดของพระราชวังคือ
พระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที)ประทับของพระองค์ พระราชินี 
นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขันที ที)เรียกกันว่า ”ตืPอกั Pม
ถั )น” (ไม่ไดเ้ขา้ด้านในพระราชวัง) จากนั นนําท่านเดิน
ทางเขา้สู่ริมอ่าวลังโก พิเศษ!! นําท่านนั �งรถสามล้อซิ
โคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซึ�งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์
ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี�สามล้อ) ระหว่าง
ทางแวะ ชมผลิตภัณฑที์�ผลิตมาจากเยื� อไมไ้ผ่ ซึ)งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั )งเศสที)มีขบวนการ
เอาไมไ้ผ่มาเผา กลั )นกรองเพื)อจะออกมาเป็นด้ายไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆที)มีประโยชน์
ดีต่อสุขภาพ  

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (J) ชมผลิตภัณฑจ์ากไข่มุก 
จากนั นนําท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ
การนั)งกระเชา้ที)ยาวที)สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. 
ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที)หนาวเย็นตลอด
ปีชมวิวทิวทัศที)สายงามของภูเขาฮายเวิ)น เก็บภาพแห่ง
ความสวยงาม  ซึ)งสมัยก่อนชาวฝรั )งเศสตั งใจจะสรา้งเป็น
เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ)งของเวียดนาม บนภูเขามีรี
สอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy 
Park) ที�รอใหท่้านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั�น นําท่าน
ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour 
สไตล์ยุโรปที)มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นํา
ท่านชม พระยูไลองคใ์หญ่ ณ วัดลิงอืMงแห่งบานาฮิวล ์
ที)เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นําท่านชมอุโมงค์เก็บ
ไวน์ที)มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั )งเศสตอนที)เขา
มาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื อไวน์ชนิด
ต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได ้(ให้ท่านได้อิสระเล่นสวน
สนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้ห้อง
หุ่นขี� ผึ� ง) จากนนําท่านชมสถานที)แห่งใหม่บนบาน่า
ฮิลล์นั นก็คื อ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก 
นั�นเอง 

คํ �า  รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(5) 

  ที�พัก  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   
(หมายเหตุ : หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที�พัก e ท่าน / มีแต่หอ้งพัก 4 ท่าน หรือพักเดี�ยวเท่านั�น) 

 1. FAMILY BUNG เตียง 4 ชั�น 4 เตียง ถา้พัก J ท่าน ไม่มีค่าใชจ่้าย 
 2. FAMILY BUNG เตียง 4 ชั�น 4 เตียง ถา้พัก e ท่าน เพิ�ม /,000 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพักเดี�ยว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพิ�ม 4,500 / หอ้ง 
>>>> วันที�พักบนบานา่ฮิลล ์อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<< 



 

วันที�สาม   บาน่าฮิลล ์- หาดหมีเคว – ล่องเรือกระดง้ - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั�นปลามังกร 
สะพานมังกรพ่นไฟ 

เชา้  รับประทานอาหาราเชา้ที� หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์(S) จากนั�นใหท่้านไดอิ้สระบนบาน่าฮิลลอ์ย่างจุใจ 

 ไดเ้วลาอันเหมาะสม นาํท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 
เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร (�) 

นําท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ)งเป็น
หาดที)สวยปังที)สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนว
ชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร 
ทรายที)นี)ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเกา้อี 
ชายหาดที)หลังคามุงด้วยจากตั งเรียงรายสามารถนอน 
เอนและมองดูนํ าทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั งวัน 
โดยหาดหมีเควมีชื)อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะ
ทหารอเมริกันใช้เป็นที)พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง
สงครามสิ นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 
เราสามารถเดินทางไปเที)ยวหาดหมีเควไดง้่ายๆเพราะว่า
อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั)งแท็กซี)
หรือรถประจําทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว
ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว จากนั นนํา
ท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนํา
ท่านเข้าชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ที)มีแหล่งวัตถุดิบ
หินอ่อนเนื อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออก
จําหน่าย ทั )วโลก นําท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านกั �มทาน 
สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั �งเรือกระด้ง เป็น
หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั งอยู่ในสวนมะพร้าวริม
แม่นํ า ในอดีตช่วงสงครามที)นี) เป็นที)พักอาศัยของเหล่า
ทหาร อาชีพหลักของคนที)นี)คืออาชีพประมง ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะ
ขับรอ้งเพลงพื นเมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมา
นําที)พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที)ยวชมเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ นทะเบียนจาก 
UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที)บ้านโบราณซึ)งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะ
ของเมืองฮอยอัน ซึ)งเป็น สถาปัตยกรรมที)ไม่ซํ าแบบทั งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้า
เมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตใหน้ํารถใหญ่เขา้ไป ดังนั�นการ
เดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที�ยวที�ดีที�สุด**นําท่านชม สะพานญี�ปุ่น ซึ)งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอย
อัน  ซึ) งเชื)อว่าถูกสร้างเพื)อเชื)อมคนในชุมชนหลากหลายเชื)อชาติ เข ้าด้วยกัน ชม พิ พิธภัณฑ์
ประวัติศาสตรวั์ดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า IHH ปี ซึ)งสรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที)ยังคงเหลือเขา้เมื)อศตวรรษที) Eb 

คํ �า  รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 



 

จากนั นนําท่านชม สะพานแห่งความรัก ที)นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน 
จากนั นนําท่านชม รูปปั� นปลามังกร ที)เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที)กําลังจากปลากลายเป็น
มังกรในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที)มีความยาวถึง ccc 
เมตร เป็นสะพาน c เลนส์ ซึ)งเป็นสะพานที)ตระการตามากที)สุดของเวียดนามในเวลานี โดยการแสดงนี 
จะเริ)มเวลา IE.HHHน. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั น 

 
 นาํท่านเขา้สู่ที�พักดานัง GLAMOUR HOTEL , DONG DUONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ J ดาว 

วันที�สี�     วัดหลิงอิMง  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที� โรงแรม (�)  
  นําท่านมัสการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิMง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็น
วัดใหญ่ที)สุดของที)นี)  รูปปั นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืน
หันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื)อเป็นการปกป้อง
คุ ้มครองชาวประมงที)ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที)ตี
ประสานกับเสียงคลื)นนั นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และ
สร้างขวัญกําลังใจอย่างดีเยี)ยม และเป็นที)เคารพนับถือ
ของคนดานัง นําท่านไปละลายทรัพย์ที) ตลาดฮาน เป็นตลาดที)รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที)นิยมทั ง
ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินค้าพื นเมือง โดยเฉพาะงาน
ฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุด
ประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที)ระลึกมากมายเพื)อฝากคนที)บา้น  

 
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เที�ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ / ชิ� น (/0) 
/e./R น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เที�ยวบินที� VZ961  
/J.RR น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที�ยวนี� อาจเปลี�ยนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั�งนี� ถือเป็นเอกสิทธิ�ของผูจ้ัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสาํคัญ** 



 

อตัราค่าบริการ 
วันที�เดินทาง หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพัก e ท่าน พักเดี�ยว 

มกราคม 4RSS 
วันที� /4 – /R มกราคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /R – /� มกราคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /� – 4/ มกราคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /� – 44 มกราคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 

กุมภาพันธ ์4RSS 
วันที� �-/4 กุมภาพันธ ์4RSS 14,899.- 4,900.- 

วันที� /S-/� กุมภาพันธ์ 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�-4/ กุมภาพันธ์ 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�-44 กุมภาพันธ์ 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4e-4S กุมภาพันธ์ 4RSS 14,899.- 4,900.- 

วันที� 4S ก.พ.-/มี.ค. 4RSS 13,899.- 4,900.- 
มีนาคม 4RSS 

วันที� 4–R มีนาคม 4RSS 15,899.- 4,900.- 
วันที� R–� มีนาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 

วันที� �–// มีนาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /4–/R มีนาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /S–/� มีนาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�–44 มีนาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 40-4e มีนาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4/-4J มีนาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 44-4R มีนาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� e0มี.ค.-4เม.ย. 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� e/มี.ค.-eเม.ย. 4RSS 14,899.- 4,900.- 

เมษายน 4RSS 
วันที� 4-R เมษายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 

วันที� /4-/R เมษายน 4RSS 21,899.- 7,900.- 
วันที� /e-/S เมษายน 4RSS 21,899.- 7,900.- 
วันที� /R-/� เมษายน 4RSS 15,899.- 4,900.- 



 

วันที� 40-4e เมษายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4e-4S เมษายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 

พฤษภาคม 4RSS 
วันที� /-J พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4-R พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 

วันที� /0-/e พฤษภาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� //-/J พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /4-/R พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /e-/S พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /J-/� พฤษภาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /�-4/ พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�-44 พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 40-4e พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4/-4J พฤษภาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4S-4� พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4�-e0 พฤษภาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4�-e/ พฤษภาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 

มิถุนายน 4RSS 
วันที� 4-R มิถุนายน 4RSS 16,899.- 4,900.- 

วันที� �-/0 มิถุนายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� �-// มิถุนายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /0-/e มิถุนายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /J-/� มิถุนายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /S-/� มิถุนายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�-40 มิถุนายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4/-4J มิถุนายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4e-4S มิถุนายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4J-4� มิถุนายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4R-4� มิถุนายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4�มิ.ย.-4ก.ค. 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� e0มิ.ย.-eก.ค. 4RSS 14,899.- 4,900.- 

   



 

กรกฎาคม 4RSS 
วันที� 4-R กรกฎาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 

วันที� �-/0 กรกฎาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� �-// กรกฎาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� �-/4 กรกฎาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /e-/S กรกฎาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /J-/� กรกฎาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /R-/� กรกฎาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /S-/� กรกฎาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4/-4J กรกฎาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 44-4R กรกฎาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4e-4S กรกฎาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4�-e0 กรกฎาคม 4RSS 16,899.- 4,900.- 

วันที� 4� ก.ค.-/ส.ค. SS 16,899.- 4,900.- 

วันที� e0 ก.ค.-4ส.ค. SS 16,899.- 4,900.- 

สิงหาคม 4RSS 
วันที� J-� สิงหาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� R-� สิงหาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� S-� สิงหาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� �-/4 สิงหาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 

วันที� //-/J สิงหาคม 4RSS 16,899.- 4,900.- 
วันที� /e-/S สิงหาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /�-40 สิงหาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�-4/ สิงหาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�-44 สิงหาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 40-4e สิงหาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4R-4� สิงหาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4S-4� สิงหาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4�-e0 สิงหาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 

กันยายน 4RSS 
วันที� �-/0 กันยายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� �-// กันยายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขับรถ ท่านละ /,000 บาทตลอดการเดินทาง 

หัวหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 4 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 
� ค่าตั Pวเครื)องบินไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบุชั นทัศนาจร (ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเท่านั น) 
� ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ ามันเชื อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ)มในกรณีที)สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพิ)ม ก่อนการเดินทาง 

วันที� �-/4 กันยายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /0-/e กันยายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� /J-/� กันยายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /R-/� กันยายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� /�-40 กันยายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 44-4R กันยายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4e-4S กันยายน 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4J-4� กันยายน 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� 4�ก.ย.-/ต.ค. 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4�ก.ย.-4ต.ค. 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� e0ก.ย.-eต.ค. 4RSS 14,899.- 4,900.- 

ตุลาคม 4RSS 
วันที� 4-R ตุลาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� e-S ตุลาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� J-� ตุลาคม 4RSS 13,899.- 4,900.- 
วันที� R-� ตุลาคม 4RSS 15,899.- 4,900.- 
วันที� S-� ตุลาคม 4RSS 15,899.- 4,900.- 

วันที� �-// ตุลาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� �-/4 ตุลาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 

วันที� /0-/e ตุลาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� //-/J ตุลาคม 4RSS 16,899.- 4,900.- 
วันที� /4-/R ตุลาคม 4RSS 16,899.- 4,900.- 
วันที� /e-/S ตุลาคม 4RSS 16,899.- 4,900.- 
วันที� 4/-4J ตุลาคม 4RSS 16,899.- 4,900.- 
วันที� 44-4R ตุลาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 
วันที� 4J-4� ตุลาคม 4RSS 14,899.- 4,900.- 



 

� ค่าสัมภาระนํ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ นเครื)อง bกก. 
� ค่าที)พักตามระบุในรายการ 
� ค่าอาหารตามรายการระบุ 
� ค่ารถรับ-ส่งนําเที)ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที)ตามรายการระบุ 
� มีบริการหัวหน้าทัวร์ที)ชํานาญเสน้ทางนําท่านท่องเที)ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
� ภาษีมูลค่าเพิ)ม 7% และภาษีหัก ณ ที)จ่าย  3%  
� ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ E,000,000 บาท (เงื)อนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้งพัก , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครื)องดื)มที)สั )งเพิ)มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั )งเพิ)ม กรุณาจ่ายเพิ)มเองต่างหาก ) 

� ค่าสัมภาระที)หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
� ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขับรถ ท่านละ /,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 

เงื�อนไขในการจอง 
• ชําระมัดจําในวันที)จองที)นั)งละ L,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนที)เหลือชําระทั งหมดอย่าง

น้อย IH วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที)เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที)ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที)ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิsไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ทั งเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที)ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื)อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

• เนื�องจากตั Mวเครื�องบินเป็นตั Mวกรุ๊ประบบจะทาํการ Random ไม่สามารถเลือกที�นั �งได ้ ที�นั �งอาจจะไม่ไดนั้ �ง
ติดกัน เราจะตอ้ง Request ขอที�หนา้เคาน์เตอรเ์ท่านั�น 
 

หมายเหตุ  
� เที)ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี)ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
� ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที)นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า E ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธิsการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั งสิ น 
� ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดนิทางไม่ถึง EH ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถา้ EL ท่านขึ น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการ

เดินทาง 
 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาํและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั Mวเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได ้เนื�องจากค่าบริการที�เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ� นในกรณีดังต่อไปนี�  



 

 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที)ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที)ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที)กรม
แรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ)งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที)ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ เพราะค่าใชจ้่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที)เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที)ยวเอง 
 ตั Pวเครื)องบินเป็นตั Pวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามา
เลื)อนวันเดินทางหรือคืนเงินได ้
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


