
เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  
ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์

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

 นงักระเชา้ขนึ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ ถา่ยภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพานโกเดน้บรดิจ ์ 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั นงัเรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์งึ ชอ้ปปิง ตลาดฮาน  
 ชอ้ปปิง รา้นหยก อญัมณี รา้นยางพารา รา้นเยอืไมไ้ผ ่

 
 

 “มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว 
13 – 16 กมุภาพนัธ ์2566 9,888 2,000

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2566 10,888 2,000

27 กมุภาพนัธ ์– 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 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ คนขบัรถทอ้งถนิ ตามทาํเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
สาํหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ไมม่รีาคาเด็ก** 



 วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั - สะพานมงักร  
  - สะพานแหง่ความรกั 

 
 
 
 
 
 
 
13.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 เคานเ์ตอร ์

1 หรอื 2 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับ
ทกุทา่นและนําทา่นเชค็อนิโหลดสมัภาระ  

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

18.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําทา่นชม สะพานมงักร สะพานขา้มแมนํ่าสายหลักของเมอืงอยา่ง “แมนํ่าฮาน” ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นจุด
เชอืมตอ่สําคญัดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของเมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ
การฟืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ เปิดใชค้รังแรกในวันท ี29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เพอืฉลองครบรอบ 38 ปี
ของอสิรภาพเมอืงดานัง ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดนิไปยัง สะพานแหง่ความรกั 
สะพานทีถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่นําฮาน เมือเดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของ
สะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนันจะม ีรูปปันปลามงักรพ่นนํา ทีถือไดว้่าเป็นอีก
สญัลักษณ์หนงึของเมอืงดานังเคยีงคูไ่ปกบัสะพานมงักร อสิระทา่นถา่ยภาพเป็นทรีะลกึตามอัธยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (1)  
ทพีกั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
  



 วนัทสีอง      เมอืงดานงั - เมอืงโบราณฮอยอนั - หมูบ่า้นกมัทาน - ลอ่งเรอืกระดง้ - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น -  
  เมอืงดานงั 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั นําชม บา้นเลขท ี101 นับเป็นบา้นทเีก่าแก่และอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์สวยงามทสีดุในเมอืงฮอยอัน บา้น 2 ชนัทโีดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถกูแบง่สัดสว่นการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจําตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ 

 
เทียวชม สะพานญปีุ่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขนึมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลักษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญปีุ่ น หลังคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลนืสวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมอืขา้มสะพานมายังอกีฝังหนงึ ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืน
เก่าแก่สไตลญ์ีปุ่ นแทท้ีทาสเีหลืองทังเมอืงอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมรีา้นคา้ขายของที
ระลกึมากมายรมิสองฝังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไมไ่กลจากสะพานญปีุ่ น
จะพบกบั วดัฟุกเกยีน หรอืสมาคมชาวจนีทใีหญ่และเกา่แกท่สีดุของเมอืงฮอยอัน เป็นศนูยร์วมของชาว
จนีทอีพยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจําตระกลูกวา่ 20 หลัง ปัจจบุัน
ใชเ้ป็นทพีบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศนูยก์ลางของการเทยีวชมเมอืงโบราณฮอยอัน จุดเดน่อยู่ทงีาน
ไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถทําบญุตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณคอื การนําธปูทขีดกน้หอย
มาจดุไหวข้อพร เพอืเป็นสริมิงคล  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (3) 



จากนันนําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นกมัทาน สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทตีังอยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่นําลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนันจะเป็นทีพักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทนีีจะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนันนําท่านทํา
กจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถนิ และระหว่างทลี่องเรอื
กระดง้อยูนั่นชาวบา้นทนีีก็จะมกีารขบัรอ้งพลงพนืเมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพอืประกอบเป็นจังหวะ
ดนตร ี(คา่ทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 
 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทนีีนับเป็นหนงึในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม
ภายในทา่นจะไดพ้บกบังานเกะสลักทลีว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นได ้
เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (4)  
ทพีกั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

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

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําท่านสู่เมืองตากอากาศขนึชือแห่งดานัง บานาฮลิล  ์ตังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทยีวตากอากาศมาตังแต่สมัย
สงครามโลกครังท ี1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณานคิม
ตังแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพอืกลับประเทศ 
ทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทงิรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงท่องเทยีว
ตากอากาศแหง่นอีกีครังในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้งกระเชา้ลอยฟ้า  
 

 



นําท่านเดนิชม สะพานโกลเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษ ์ซงึเป็น
สถานททีอ่งเทยีวทพีงึเปิดใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ทยีวชมไดไ้มน่านมาน ีมคีวามสงูจากระดับนําทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คอืสะพานถกูทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื 
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกับว่ากําลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองททีอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์ 

 
จากนันนําทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทเีต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยท ีสวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุกทกุเครอืงเลน่ ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุ่นขผีงึ และเครืองเล่นทีใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครอืงเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนยัีงมรีา้นชอ้ปปิงให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย  
อสิระเล่น รถราง หรอื Alpine coaster เครอืงเล่นขนึชอืของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาด
เล็ก ไมอ่ันตรายและไมห่วาดเสยีวจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทบีงัคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขนึอยูก่บัการ
ควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนังได ้2 ท่าน หรือจะนังท่านเดยีวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไม่
อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอืถอืขนึมาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทจีะมจีุดบรกิารถา่ยภาพ 2 จุด ท่านสามารถ
เลอืกซอืภาพตนเองไวเ้ป็นทรีะลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทยีว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลางวนั เพอืความสะดวกในการเดนิเทยีวชม อสิระอาหารตามอธัยาศยั 
จากนันนําท่านเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทเีก็บไวน์ทมีคีวามลกึลงไปถงึ 
100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภูมอิยู่ท ี16 ถงึ 20 องศา วา่กันวา่เป็นอณุหภูมทิดีสํีาหรับการบม่ไวน ์
สถานทแีหง่นถีกูเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรังเศษ และสรา้งขนึตังแตปี่ 
1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝรังเศส  

 นําท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝรังเศส ทีมีดอกไม ้
 หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทมีมีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ 
 ไดเ้วลาสมควร นําทา่นนังกระเชา้ลงจากบานาฮลิล ์
 นําทา่น ชอ้ปปิงรา้นหยก อญัมณี  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (6)  
ทพีกั โรงแรม Yes Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 วนัทสี ี    วดัลนิหอ์งึ - Marina Café - รา้นเยอืไมไ้ผ ่- ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั   
  ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง กรงุเทพฯ 

 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นสู ่วดัลนิหอ์งึ เป็นวัดทใีหญท่สีดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแหง่นเีป็นสถานทบีชูาเจา้แมก่วนอมิ
และเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชอืของชาวพนืเมอืงแถบนี นอกจากนียังมรีูปปันปูนของเจา้แม่กวนอิ
มองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซงึตังอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มคีวามเชอืทวีา่คอยปกปัก
รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทอีอกไปหาปลานอกชายฝัง วัดแหง่นยีังเป็นสถานทศีักดสิทิธทิมีคีนให ้
ความเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจํานวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นําทา่นแวะ ชอ้ปปิง รา้นยางพารา  
นําท่านแวะชม Marina Café เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟินกับคาเฟ่ริมทะเล (ราคาไม่รวมค่า
เครอืงดมืและคา่อาหาร) 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ สวนมหศัจรรย ์Golden Bay เป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ของ Danang Golden Bay 
Hotel ดา้นในนีมโีมเดลสงิมหัศจรรยข์องโลก เช่น หอไอเฟล เทพีเสรีภาพ ทังยังเป็นสถานทีชมพระ
อาทติยต์กดนิทสีวยมากๆ อกีทหีนงึของดานัง 
นําทา่นแวะชม รา้นเยอืไมไ้ผ ่รา้นของฝากทเีป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวยีดนาม มสีนิคา้ขายมากมาย
ไม่วา่จะเป็น หมอน ถงุเทา้ ผา้เช็ดตัว สว่นใหญ่แลว้จะผลติมาจากเยอืไมไ้ผ่ทังหมด อสิระใหท้่านเลอืก
ซอืสนิคา้ทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (9) 
 นําท่านเดนิเทยีวชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทนียิมทังชาวเวยีดนามและชาว

ไทย สนิคา้ทีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม ้
แกะสลัก ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนันยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซอื เช่น เสอืเวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสอืผา้ กาแฟ สนิคา้ทรีะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึ
สนิคา้พนืเมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซอืของฝากและถา่ยภาพตามอัธยาศัย และนําทา่นแวะซอืของฝาก ณ รา้นขนมพนืเมอืง 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั เพอืเดนิทางกลับประเทศไทย 
(แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทสีนามบนิทา่นละ 1 ชนิกอ่นออกเดนิทาง) 

18.50 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทยีวบนิท ีFD639 
20.35 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

หมายเหตุ : เนอืงจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ททีําใหไ้ฟลท์บนิ
ลา่ชา้ หรอืเปลยีนแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก
การเดนิทาง โปรดสํารองเวลาในการจองตวัเครอืงบนิไวอ้ยา่งตํา 4-5 ชวัโมง ทงันเีพอืประโยชนข์องตวั
ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึในสว่นของตวัเครอืงบนิทไีมเ่กยีวขอ้งกบัโปรแกรม
ทวัร ์



 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ: ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้
ทราบล่วงหนา้ อนัเนอืงมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทอีาจเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิ
การเมอืง สภาพการจราจรทงัทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศ
ทไีมเ่ออือํานวย ทงันทีางเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั และการบรกิาร
ของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดย
มคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนั ๆ 
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

 
 
 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครัง (เนืองจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสันในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทไีมไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินัน ๆ กําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

สําคญัมาก  :   
• ตามนโยบาย ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ ขอเรยีนชแีจงลูกคา้
ทกุทา่นวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และ
ถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็น
จํานวนเงนิ 50 USD / ทา่น / รา้น 
• กรณีแยกตวัออกจากคณะเดนิทาง ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็น
จํานวนเงนิ 60 USD / ทา่น / วนั 
• กรณีเป็นกรุ๊ปเหมา อาชพี หมอ นกัศกึษา ไอท ีขายตรง ราคาจะสูงขนึจากราคาจอยหนา้รา้น 
กรณุาตดิตอ่เซลลก์รุป๊เหมา เพอืตรวจสอบราคาอกีครงั (กรณีปิดบงัคงามจรงิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใิน
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น 



 
 
 
 
 
 
 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที

ไดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ทีา่ตดิตอ่ 
 ส่งรายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 เนอืงจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตงัแต ่30 วนัขนึไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ  

ในกรณีทวัีนเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอนืๆ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ชีาํระแลว้ทังหมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ และ คนืคา่

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทังสนิ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนงึ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ทังนีขนึอยู่กับชว่งพเีรยีดวันทเีดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักคา่ใชจ้่ายการ
ดําเนนิการต่างๆ ทเีกดิขนึจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครังแรก ตามจํานวนครังทเีปลยีนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ
ทังสนิ 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ท ี

เงอืนไขยกเลกิการจอง  



1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีจีะเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ทางบรษิทัสงวนสทิธ ิไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์(มไีกด์
ทอ้งถนิตลอดการเดนิทางทเีวยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 

ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมื 1 ขวด/ทา่น/วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่ับสภาพการจราจรใน
วันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทพีาสปอรต์ของทา่นชํารุด หรอืมตีราปัมใดๆทไีมเ่กยีวขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้วา่ไมส่ามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษัิทไดม้กีารชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


