
 

  
✔รหัสทัวร�  ll  TNDADFD0323 

>>สอบถาม/เ�็คท่ีว�าง โปรดแจ&งรหัสทัวร�<< 



เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  
ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์

ซุปตาร.์..ชุปปิ� ง อนิ ดานงั 
กําหนดการเดนิทาง กุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม 2566 

� นั+งกระเชา้ขึ�น ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซีปารค์ ถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม่ สะพานโกเดน้บรดิจ ์  
� ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมอืงฮอยอนั น ั+งเรอืกระดง้  
� สกัการะวดัลนิหอ์ึ9ง ชอ้ปปิ�ง ตลาดฮาน  
� ชอ้ปปิ�ง รา้นหยก อญัมณี รา้นยางพารา รา้นเยื�อไม้ไผ่ 

 
 

 “มนํี�าดื+มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดี+ยว 
13 – 16 กุมภาพนัธ ์2566 9,888 2,000 

20 – 23 กุมภาพนัธ ์2566 10,888 2,000 

27 กุมภาพนัธ ์– 02 มีนาคม 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 

ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ+น คนขบัรถทอ้งถิ+น ตามทําเนยีม ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ไม่มรีาคาเด็ก** 



 วนัแรก      ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง - ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั - สะพานมงักร  
  - สะพานแห่งความรกั 

 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์

1 หรอื 2 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับ
ทุกท่านและนําท่านเช็คอนิโหลดสัมภาระ  

16.40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
(FD) เที+ยวบนิที+ FD638 

18.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร และรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ 
นําท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่นํ.าสายหลักของเมืองอย่าง “แม่นํ.าฮาน” ถูกสรา้งขึ.นเพื�อเป็นจุด
เชื�อมต่อสําคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสยีงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ
การฟื.นฟูประเทศและเศรษฐกจิ เปิดใชค้รั.งแรกในวันที� 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื�อฉลองครบรอบ 38 ปี
ของอสิรภาพเมืองดานัง ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแห่งความรกั 
สะพานที�ถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่นํ.าฮาน เมื�อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของ
สะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั.นจะมี รูปปั�นปลามงักรพ่นนํ �า ที�ถือไดว้่าเป็นอีก
สัญลักษณ์หนึ�งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร อสิระท่านถ่ายภาพเป็นที�ระลกึตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (1)  
ที+พกั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
  



 วนัที+สอง      เมอืงดานงั - เมอืงโบราณฮอยอนั - หมู่บา้นก ัVมทาน - ล่องเรอืกระดง้ - หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน -  
  เมอืงดานงั 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณฮอยอนั นําชม บา้นเลขที+ 101 นับเป็นบา้นที�เก่าแก่และอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์สวยงามที�สุดในเมืองฮอยอัน บา้น 2 ชั .นที�โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วนการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดั .งเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจําตะกูล Tan Ky ถูกสรา้งมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถงึ 5 รุ่น 

 
เที�ยวชม สะพานญี+ปุ่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขึ.นมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญี�ปุ่ น หลังคามุงกระเบื.องสเีขียวและเหลืองเป็นคลื�นสวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมื�อขา้มสะพานมายังอีกฝั�งหนึ�ง ท่านจะพบเห็นบา้นเรือน
เก่าแก่สไตล์ญี�ปุ่ นแทท้ี�ทาสีเหลืองทั .งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที�
ระลกึมากมายรมิสองฝั�งถนนใหท้่านไดเ้ลือกซื.อเลือกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพานญี�ปุ่ น
จะพบกับ วดัฟุกเกี9ยน หรือสมาคมชาวจีนที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนย์รวมของชาว
จีนที�อพยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบัน
ใชเ้ป็นที�พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที�ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที�งาน
ไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทําบุญต่ออายุโดยพธิีสมัยโบราณคือ การนําธูปที�ขดกน้หอย
มาจุดไหวข้อพร เพื�อเป็นสริมิงคล  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (3) 



จากนั.นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นก ัVมทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ที�ตั .งอยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่นํ.าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั.นจะเป็นที�พักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนที�นี�จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนั.นนําท่านทํา
กจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิ�น และระหว่างที�ล่องเรือ
กระดง้อยู่นั.นชาวบา้นที�นี.ก็จะมีการขับรอ้งพลงพื.นเมือง และนําไมพ้ายเรือมาเคาะเพื�อประกอบเป็นจังหวะ
ดนตรี (ค่าทปิสําหรับคนพายเรือกระดง้ 40-50 บาท หรือแลว้แต่ท่านพึงพอใจ) 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ที�นี�นับเป็นหนึ�งในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที�ลว้นประดษิฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านได ้
เลือกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (4)  
ที+พกั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 วนัที+สาม      บานาฮลิล ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์- สวนสนุก The Fantasy Park - อุโมงคเ์ก็บไวน ์-  
  สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านสู่เมืองตากอากาศขึ.นชื�อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั .งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กิโลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที�ยวตากอากาศมาตั .งแต่สมัย
สงครามโลกครั.งที� 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั�งเศส ในสมัยอาณานิคม
ตั .งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั�งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพื�อกลับประเทศ 
ทําใหบ้านาฮลิล์ถูกทิ.งรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที�ยว
ตากอากาศแห่งนี.อีกครั.งในปี 2009 พรอ้มกับไดมี้การสรา้งกระเชา้ลอยฟ้า  
 

 



นําท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยกัษ์ ซึ�งเป็น
สถานที�ท่องเที�ยวที�พ ึ�งเปิดใหนั้กท่องเที�ยวไดเ้ที�ยวชมไดไ้ม่นานมานี. มีความสูงจากระดับนํ.าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหนิขนาดยักษ์สองมือ 
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองที�ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้่ายภาพและชมววิทศิทัศน์  

 
จากนั.นนําทุกท่านไดสั้มผัสกับประสบการณ์ที�เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยที� สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื�องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื�องเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี.ผึ.ง และเครื�องเล่นที�ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครื�องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี
หลากหลายรูปแบบมีใหท้่านเลือก อาท ิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที�
ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครื�องเล่น รถราง บา้นผีสงิ และอีกมากมาย นอกจากนี.ยังมีรา้นชอ้ปปิ.งให ้
ท่านไดเ้ลือกซื.อของที�ระลกึภายในสวนสนุกอีกดว้ย  
อสิระเล่น รถราง หรอื Alpine coaster เครื�องเล่นขึ.นชื�อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาด
เล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี�ยวจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะที�บังคับดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วขึ.นอยู่กับการ
ควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั�งได ้2 ท่าน หรือจะนั�งท่านเดียวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไม่
อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรือมือถือขึ.นมาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ที�จะมีจุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถ
เลือกซื.อภาพตนเองไวเ้ป็นที�ระลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเที�ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั เพื+อความสะดวกในการเดนิเที+ยวชม อสิระอาหารตามอธัยาศยั 
จากนั.นนําท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล์ เป็นสถานที�เก็บไวน์ที�มีความลกึลงไปถึง 
100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมอิยู่ที� 16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมทิี�ดีสําหรับการบ่มไวน์ 
สถานที�แห่งนี.ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั�งเศษ และสรา้งขึ.นตั .งแต่ปี 
1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั�งเศส  

 นําท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝรั�งเศส ที� มีดอกไม ้
 หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที�มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ 
 ไดเ้วลาสมควร นําท่านนั�งกระเชา้ลงจากบานาฮลิล์ 
 นําท่าน ชอ้ปปิ�งรา้นหยก อญัมณี  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (6)  
ที+พกั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 วนัที+สี+     วดัลนิหอ์ึ9ง - Marina Café - รา้นเยื+อไมไ้ผ่ - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั   
  ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรุงเทพฯ 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําท่านสู่ วดัลนิหอ์ึ9ง เป็นวัดที�ใหญ่ที�สุดของเมืองดานัง ภายในวหิารแห่งนี.เป็นสถานที�บูชาเจา้แม่กวนอมิ
และเทพเจา้องค์ต่างๆ ตามความเชื�อของชาวพื.นเมืองแถบนี. นอกจากนี.ยังมีรูปปั.นปูนของเจา้แม่กวนอิ
มองค์ใหญ่ มีความสูงถงึ 67 เมตร ซึ�งตั .งอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มีความเชื�อที�ว่าคอยปกปัก
รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามที�ออกไปหาปลานอกชายฝั�ง วัดแห่งนี.ยังเป็นสถานที�ศักดิ[สทิธิ[ที�มีคนให ้
ความเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นําท่านแวะ ชอ้ปปิ�ง รา้นยางพารา  
นําท่านแวะชม Marina Café เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟินกับคาเฟ่ริมทะเล (ราคาไม่รวมค่า
เครื�องดื�มและค่าอาหาร) 
 

 
นําท่านเดินทางสู่ สวนมหศัจรรย ์Golden Bay เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ของ Danang Golden Bay 
Hotel ดา้นในนี.มีโมเดลสิ�งมหัศจรรย์ของโลก เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทั .งยังเป็นสถานที�ชมพระ
อาทติย์ตกดนิที�สวยมากๆ อีกที�หนึ�งของดานัง 
นําท่านแวะชม รา้นเยื+อไมไ้ผ่ รา้นของฝากที�เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสนิคา้ขายมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว ส่วนใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยื.อไมไ้ผ่ทั .งหมด อสิระใหท้่านเลือก
ซื.อสนิคา้ที�ระลกึและสนิคา้พื.นเมืองตามอัธยาศัย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื�นเมอืง (9) 
 นําท่านเดนิเที�ยวชอ้ปปิ.งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที�นิยมทั.งชาวเวียดนามและชาว

ไทย สินคา้ที�โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาตเิวียดนาม) และนอกจากนั.นยังมีสนิคา้อีกมากมายใหท้่านได เ้ลือก
ซื.อ เช่น เสื.อเวียดนาม ของสด ของแหง้ เสื.อผา้ กาแฟ สินคา้ที�ระลึก หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึง
สนิคา้พื.นเมือง ท่านจะไดสั้มผัสกับวถิีชวีติของชาวเวียดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านได ้
เลือกซื.อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย และนําท่านแวะซื.อของฝาก ณ รา้นขนมพื.นเมือง 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั เพื�อเดนิทางกลับประเทศไทย 
(แจกขนมปังเวยีดนามใหแ้ก่ทุกท่านที+สนามบนิท่านละ 1 ชิ�นก่อนออกเดนิทาง) 

18.50 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เที+ยวบนิที+ FD639 
20.35 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

หมายเหตุ : เนื+องจากเป็นการจองทวัรล่์วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที+ทําให้ไฟลท์บนิ
ล่าชา้ หรอืเปลี+ยนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจาก
การเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองต ั9วเครื+องบนิไว้อย่างตํ+า 4-5 ชั+วโมง ท ั�งนี�เพื+อประโยชนข์องตวั
ท่านเอง ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที+เกดิขึ�นในส่วนของต ั9วเครื+องบนิที+ไม่เกี+ยวขอ้งกบัโปรแกรม
ทวัร ์



 

 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธิx : ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิxในการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า อนัเนื+องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที+อาจเกดิขึ�นจากเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ 
การเมอืง สภาพการจราจรทั�งทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ
ที+ไม่เอื�ออํานวย ท ั�งนี�ทางเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั และการบรกิาร
ของรถบสันําเที+ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั+วโมง มิอาจเพิ+มเวลาได้ โดย
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�น ๆ  
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิxในการปรบัเปลี+ยนเวลาท่องเที+ยวตามสถานที+ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ค่าตัdวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ.ามัน  
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ ตามรายการที�ระบุ    
� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   
� ค่าเบี.ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที�ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม์) 
� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % (เฉพาะค่าบรกิาร) 
� ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบรกิาร) 

 
 
 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์
ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ที�มไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวีซ่าอีกครั.ง (เนื�องจาก
ทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นวีซ่าเขา้ประเทศใหกั้บคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงค์พํานักระยะสั.นในประเทศ
เวียดนามไม่เกนิ 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามสําหรับชาวต่างชาต ิที�ไม่ไดรั้บการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ.าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั.น ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× ค่าภาษีนํ.ามัน ที�สายการบนิเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัdวเครื�องบนิไปแลว้ 
× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

อตัราค่าบรกิารรวม 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

สําคญัมาก  :   
• ตามนโยบาย ซึ+งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ขอเรยีนชี�แจงลูกคา้
ทุกท่านว่า รา้นคา้ทุกรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซื�อหรอืไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และ
ถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น ขอสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที+เกดิขึ�นจากท่านเป็น
จํานวนเงนิ 50 USD / ท่าน / รา้น 
• กรณีแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสทิธิxในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที+เกดิขึ�นจากท่านเป็น
จํานวนเงนิ 60 USD / ท่าน / วนั 
• กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา อาชีพ หมอ นกัศึกษา ไอที ขายตรง ราคาจะสูงขึ�นจากราคาจอยหนา้รา้น 
กรุณาตดิต่อเซลลก์รุ๊ปเหมา เพื+อตรวจสอบราคาอกีคร ั�ง (กรณีปิดบงัคงามจรงิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิxใน
การเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที+เกดิขึ�นจากท่านเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ท่าน 
 



 

 

 

 

 

 

� มดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

� ส่วนที�เหลือ ชําระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหลู้กคา้ท่านอื�นที�รออยู่ 

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มีเงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั .งหมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�
ไดร้ะบุไวท้ั .งหมดนี.แลว้ 

• หากชําระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสําเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ี+ท่าตดิต่อ 

• ส่งรายชื+อสํารองที+น ั+ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื+อพรอ้ม
ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเที+ยวทรปิใด, วนัที+ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิxไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกิดจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชื+อ-นามสกุล และอื+นๆ เพื+อใชใ้นการจองต ั9วเครื+องบนิท ั�งสิ�น 

 

 

 

 

 

 

 

� เนื�องจากยกเลกิก่อนการเดนิทางตั .งแต่ 30 วันขึ.นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ.นจรงิ  
ในกรณีที�วันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วัน 

� ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจําตัdวเครื�องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ่้ายจําเป็นอื�นๆ 

� ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิ[ไม่คืนเงนิค่าทัวร์ที�ชําระแลว้ทั .งหมด  
� หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ไม่รับผดิชอบ และ คืนค่า

ทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั.งสิ.น เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

� กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที�ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ[ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ.นจรงิทั .งหมด ทั .งนี.ขึ.นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที�เด ินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ที�เป็นกรณีพเิศษ 

� กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื�อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ในการหักค่าใชจ่้ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที�เกดิขึ.นจรงิสําหรับการดําเนินการจองครั.งแรก ตามจํานวนครั.งที�เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั.งสิ.น 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทั�งหมดก่อนทําการจอง เพื+อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

เงื+อนไขการจอง และ การชําระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ�นไป และเหลือ
หนา้กระดาษอย่างตํ+า 2 หนา้หากไม่ม ั+นใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที+ 

เงื+อนไขยกเลกิการจอง  



1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที+จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษทัสงวนสิทธิx ไม่มีหวัหวัหน้าทวัร ์(มีไกด์
ทอ้งถิ+นตลอดการเดนิทางที+เวยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธิ[การเก็บค่านํ.ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมีการปรับขึ.นก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ[ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั .งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั .งหมด  
7. รายการนี.เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั.งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี� / 

ปลอดบุหรี�ได ้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี�พัก ทั .งนี.ขึ.นอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดนิทาง มฉิะนั.นบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อํานาจของผูจั้ดกํากับเท่านั.น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ.งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์ และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั.งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ.าดื�ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั.นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั .งนี.ขึ.นอยู่กับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนั.นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ[ในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีที�พาสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราปั.มใดๆที�ไม่เกี�ยวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ[ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื�องจากทางบริษัทไดมี้การชําระค่าใชจ่้ายใน
การเดนิทางทั.งหมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

 


