
➢ ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
➢ ชมวิวบนสะพานมือยกสทีอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ชอ้ปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
➢ ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้้าหอม , หาดหมีเคว
➢ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุ้งมังกรโตะ๊ละ 1 ตัว
➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
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➢ พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 
ก้าหนดการเดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2562 

วันแรก  กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกร 

12.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สาย
การบิน VIETJET AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการ
เช็คอิน 

15.50 น.     น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ962 
17.30น  เดิ น ท า ง ถึ ง ส น า ม บิ น  Danang International Airport 

(สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม สะพานแห่งความรัก ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รัก
กันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นน าท่านชม รูปปั้นปลา
มังกร ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลังจากปลา
กลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการ
ของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 
เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 
21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น 
ที่พักเมืองดานัง ADINA HOTEL , HOANG DAI HOTEL , GIC LAND HOTEL หรือ

เทียบเท่า*** 

วันที่สอง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่า
ฮิลล์  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม     
จากนั้นน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน าท่านเข้าชม หมู่บ้านหิน
แกะสลักอ่อน ท่ีมีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ท่ัว
โลก  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็น
หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีนี่เป็นท่ีพักอาศัย
ของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ี



 

 

พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เท่ียว
ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ท่ีบ้านโบราณ
ซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น 
สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ้ าแบบท้ังในด้านศิลปะและการแกะสลัก 
ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมือง
ฮอยอัน ไม่อนุญาตให้น้ารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชม
เมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อม
คนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้าน
โบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษท่ี 17 น าท่าน
ถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดท่ีสวย
ปังท่ีสุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง 
และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายท่ีนี่ขาวละเอียด เดิน
แล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดท่ีหลังคามุงด้วยจากตั้ง
เรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน้ าทะเลสีฟ้าอมเขียวได้
แบบเพลินๆท้ังวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงคราม
เวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และ
ภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเท่ียว
หาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถ
ประจ าทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม 

ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสายงาม
ของภูเขาฮายเว่ิน เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่าง
อากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก  ร้านอาหาร และ สวนสนุก 
(Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่ง
ความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปท่ีมีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชม



 

 

พระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ท่ีเป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงค์
เก็บไวน์ท่ีมีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝร่ังเศสตอนท่ีเขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถ
ซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรี
ทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ 
สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 
  น้าท่านเข้าสู่ที่พัก  Mercure Danang French Village Bana Hills   

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มหี้องที่พัก 3 ทา่น / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น) 
ถ้าลูกค้าต้องการพัก 3 จะต้องเพิ่ม ห้องละ 700 บาท เป็น Family Room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง  

วันที่พักบนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดมิ  

วันที่สาม   บาน่าฮิลล์ – เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้้าหอม 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม     
  ให้ท่านได้อัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ท่ีมีความสูง 1300 เมตรเทียบ

กับระดับน้ าทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นท่ีพักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงท่ีเขามาท าสงคราม
ในประเทศเวียดนาม  ท่านจะได้ซึมซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาด้วย
หมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหนึ่งวันจะครบ 
4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ เท่ียงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระ
กับกิจกรรมเคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์ 

ได้เวลาอันเหมาะสม จากนั้นน้าท่านลงกระเช้าสู่เมืองดานัง 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Sao Bien Be Den (Seafood)  
บ่าย  เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอย

เจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งนี้ ยังเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ท่ีโลกต้องจารึก
เนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ท่ีโชว์อยู่ท่ีวัดนี้ไปราดน้ ามันเผาตัวเอง
ประท้วงรัฐบาลเวียดนามท่ีท าลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ าหอม 
จากนั้นน าท่านไปละลายทรัพย์ท่ี ตลาดดองบา เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมท้ัง
ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารท้องถิ่น) หลังอาหาร น า
ท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้้าหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ท้ังเสียงดนตรี 



 

 

ท่ีมาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรท่ี
ถือเป็นประสบการณ์ท่ีไม่รู้ลืม 
น้าท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า **** 

วันที่สี่   พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิง๋ - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม     
  จากนั้นน าท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่ง

สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดก
โลก เป็นท่ีประทับ ท่ีท าการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของ
ประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ท้ังหมด 13 
องค์ท่ีได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 
1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบท้ังหมด 3 ส่วน
ของพระราชวังได้แก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังท่ีเรียกว่า “กิงถั่น” ท่ีท าการของ
พระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงท่ีเรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ท่ี
ส าคัญมากท่ีสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นท่ีประทับของพระองค์ พระราชินี นาง
สนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ท่ีเรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”  จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง
ดานัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทย + กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว 
บ่าย  จากนั้นน าท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่
ท่ีสุดของท่ีนี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา 
หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ี
ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดท่ีตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้
ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญก าลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง น าท่าน
ไปละลายทรัพย์ท่ี ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 
ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ า
ชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน  

 
 



 

 

สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่
กรุงเทพฯ 

18.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963  
19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม  

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ** 
อัตราค่าบริการ 

วันที่เดินทาง 
ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน 

พักเดี่ยว 

วันที่ 18-21 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 เมษายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 26 – 29 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 

พฤษภาคม 2562 
วันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

มิถุนายน 2562 
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 62 11,899.- 4,900.- 



 

 

วันที่ 11 – 14 มถิุนายน 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 มถิุนายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 มถิุนายน 62 11,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2562 
วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 62 
ชมเทศกาลยิงพลุนานาชาติ 

ชมยิงพลุที่ดานัง คืน วันที่ 6 ก.ค. 
13,899.- 

4,900.- 

วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 62 13,899.- 4,900.- 

สิงหาคม 2562 
วันที่ 2 – 5 สงิหาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 62 11,899.- 4,900.- 

กันยายน 2562 
วันที่ 4 – 7 กันยายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 6 – 9 กันยายน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 11 – 14 กันยายน 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 13 – 16 กันยายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 กันยายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 20 – 23 กันยายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 กันยายน 62 11,899.- 4,900.- 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแตค่วามพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เคร่ืองเหมาล าต้องไป-กลับพร้อมคณะ

เท่านั้น) 
✓ ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7กก. 
✓ ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการ

ปรับ   
    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ หัวหน้าทัวร์ท่ีช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 

ตุลาคม 2562 
วันที่ 2 – 5 ตลุาคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 4 – 7 ตลุาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 



 

 

 ค่าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับ
อัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย  3%   
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมัดจ าในวันท่ีจองท่ีนั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระท้ังหมด
อย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าทัวร์ท้ังเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแล้วยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 

หมายเหตุ  
➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบ

ล่วงหน้า 
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัท

ฯจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการ

เดินทาง 
การยกเลิก 
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ้าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจาก
ค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีดังต่อไปนี ้
  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด
ด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       



 

 

  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเล่ือนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 


