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 น ัง่กระเชา้ขึน้บานา่ฮลิล ์และ เลน่สวนสนกุบนบานา่ฮลิลแ์บบไมอ่ ัน้ 

 ชมววิบนสะพานมอืสทีอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายกุวา่ 100ปี บนบานา่

ฮลิล ์

 เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ลอ่งเรอืกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตืน่ตาไปกบัมงักรพน่ไฟ และ ลอ่งเรอืชมสองฝั่งแมน่ า้หอม ,น ัง่รถซโิคลช่มเมอืงเว ้

 อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนบานา่ฮลิล ์และ เมน ูSEAFOOD 2 มือ้ 

 ฟรหีมวกเวยีดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 

กรณีลกูคา้มซีือ้ต ัว๋ภายในประเทศ กรณุาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบนิกบัทางเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง: มถินุายน - ตลุาคม 2565 

วนัแรก  กรงุเทพ –ดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม 

 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บนิ THAIVIETJET AIR  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

10.50 น.     น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่ VZ960 

12.30น  เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport 

(สนามบนิเมอืง ดานงั) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชม)  

  น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน ้ากร่อยทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในเอเชยีเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใชใ้นการเลี้ยงกุง้ ปลา 

เป็นจ านวนมาก และชมววิทีส่วยงามของอา่วทะเล Lang Co 

เป็นหนึง่ในสบิอา่วสวยงามทีส่ดุในโลกเป็นพืน้ทีช่าวเวยีดนาม

ใชใ้นการเลีย้งหอยเพือ่การผลติมกุ  

  จากนัน้น าท่านเขา้สู ่วดัเทยีนมู ๋ไหวพ้ระขอพรเจดยีเ์ทยีนมู๋ มี

หอคอยเจดยี ์8 เหลีอ่ม สงู 8 ชัน้ ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังซา้ยของแม่

น ้าหอม พรอ้มเรือ่งเล่ามากมายเกีย่วกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่

แหง่นี ้ยังเป็นทีเ่ก็บรถออสตนิสฟ้ีาคันประวัตศิาสตรท์ีโ่ลกตอ้ง

จารกึเนือ่งมาจากมพีระจนีขบัรถออสตนิคันประวัตศิาสตรท์ีโ่ชว์

อยู่ที่วัดนี้ไปราดน ้ามันเผาตัวเองประทว้งรัฐบาลเวียดนามที่
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ท าลายพทุธศาสนา และเก็บภาพแหง่ความประทับใจรมิแมน่ ้าหอม  

  จากนัน้น าท่านไปละลายทรัพยท์ี ่ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาว

เวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

  จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่น า้หอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทัง้

เสยีงดนตร ีทีม่าจากเครือ่งดนตรดีดีสตีเีป่า และเสยีงรอ้งขับขานในเพลงเวยีดนามดังเดมิ มันก็จะเป็น

อะไรทีถ่อืเป็นประสบการณ์ทีไ่มรู่ล้มื 

ทีพ่กัเมอืงเว ้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 

ดาว  

 

วนัทีส่อง   พระราชวงัไดโนย้ –น ัง่ซโิคลช่มเมอืงเว ้-  รา้นเยือ้ไผ ่ – บานา่ฮลิล ์– สะพานมอื – สวนสนกุ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที ่โรงแรม (3) 

  จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัไดโนย้ พระราชวังโบราณแห่ง

สดุทา้ยของเวยีดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดก

โลก เป็นทีป่ระทับ ทีท่ าการของระบบพระราชวงศส์ดุทา้ยของ

ประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมพีระองค์ทัง้หมด 13 

องคท์ีไ่ดข้ ึน้มาถอืครองราชยนั์บตัง้แต่ ค.ศ. 1802 จนถงึ ค.ศ. 

1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอยา่งยิง่ 

ท่านจะไดช้มครบทัง้หมด 3 สว่นของพระราชวังไดแ้ก ่ก าแพง

รอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รยีกว่า “กงิถั่น” ทีท่ าการ

ของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที่

เรยีกวา่นครจักพรรค ์“ไถหวา่” และสว่น–ทีส่ าคัญมากทีส่ดุ

ของพระราชวังคือพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของ

พระองค ์พระราชนิี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขันท ีที่

เรยีกกนัวา่ ”ตือ๋กัม๋ถั่น” จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูร่มิอา่ว

ลังโก พเิศษ!! น าท่านน ัง่รถสามลอ้ซโิคล่ (Cyclo) 

ชมเมืองเว้ ซึ่ง เ ป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของ

เวยีดนาม (ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้) ระหว่างทางแวะ ชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่ซ ึง่

เป็นนวัตกรรมใหมข่องประเทศฝร่ังเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผม่าเผา กลั่นกรองเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไม ้

ไผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆทีม่ปีระโยชนด์ตีอ่สขุภาพ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมน ูSEAFOOD (4) ชมผลติภณัฑจ์ากไขม่กุ 
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จากนัน้น าทา่นเยอืนภเูขา บานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบัการ

น่ังกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในเวยีดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่าน

ภเูขาและสายหมอกสัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดปีชม

ววิทวิทัศทีส่ายงามของภเูขาฮายเวิน่ เก็บภาพแห่งความ

สวยงาม  ซึง่สมยักอ่นชาวฝร่ังเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมอืง

ต่างอากาศอกีแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์

ทหอ้งพัก รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) 

ทีร่อใหท้า่นไปเลน่สวนสนกุแบบไมอ่ ัน้  

น าท่านน ัง่รถไฟไตเ่ขา ทีม่ทีีเ่ดยีวในประเทศเวยีดนาม

เพือ่ขึน้ไปชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกั Le Jardin 

D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไมเ้มืองหนาว

หลากหลายชนดิ น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ ่ณ วดั

ลงิอืง๋แหง่บานาฮวิล ์ทีเ่ป็นองคม์คีวามสงูถงึ 30 เมตร  

น าท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ทีม่อีายุรอ้ยปีเป็นผลงานของ

คนฝร่ังเศสตอนที่เขามาคน้พบบานาฮวิล์ในยุคแรกๆ

สามารถซือ้ไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลกึได ้(ให้

ทา่นไดอ้สิระเลน่สวนสนุก + ดหูนงั 3D,4D,5D ฟรี

ทกุอยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุน่ขีผ้ ึง้)  

จากนัน้น าทา่นชมสถานทีแ่หง่ใหมบ่นบาน่าฮลิลนั์น้ก็คอื สะพานสทีองหรอืสะพานมอืยก น ัน้เอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบานา่ฮลิล ์(5) 

  ทีพ่กั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้) 

 1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง ถา้พกั 4 ทา่น ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 2. FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง ถา้พกั 3 ทา่น เพิม่ 700 บาท / หอ้ง 

 3. FAMILY SUPERIOR เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง เพิม่ หอ้งละ 900 บาท 

ถา้ตอ้งการพกัเดีย่ว บนบานา่ฮลิลอ์ยา่งเดยีว เพิม่ 2,000 / หอ้ง 

>>>> วนัทีพ่กับนบานา่ฮลิล ์อาจจะมสีลบัคนืพกั แตโ่ปรแกรมทกุอยา่งเหมอืนเดมิ <<<< 

 

วนัทีส่าม   บานา่ฮลิล ์- หาดหมเีคว – ลอ่งเรอืกระดง้ - ฮอยอนั – สะพานแหง่ความรกั – รปูปัน้ปลามงักร 

สะพานมงักรพน่ไฟ 

 

เชา้ รบัประทานอาหาราเชา้ที ่หอ้งอาหารบานา่ฮลิล ์(6) จากน ัน้ใหท้า่นไดอ้สิระบนบานา่ฮลิลอ์ยา่งจุ

ใจ 

ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าทา่นลงกระเชา้สูด่านงั 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านถ่ายรูปกับ หาดหมเีคว (My Khe Beach)ซึง่

เป็นหาดทีส่วยปังทีส่ดุของดานังก็วา่ได ้หาดหมเีควมแีนว

ชายหาดกวา้งขวาง และมคีวามยาวถงึ 10 กโิลเมตร 

ทรายที่นี่ขาวละเอยีด เดนิแลว้นุ่มเทา้มากๆ มแีนวเกา้อี้

ชายหาดที่หลังคามุงดว้ยจากตัง้เรียงรายสามารถนอน 

เอนและมองดูน ้าทะเลสฟ้ีาอมเขยีวไดแ้บบเพลนิๆทัง้วัน 

โดยหาดหมเีควมชีือ่มากในชว่งสงครามเวยีดนามเพราะ

ทหารอเมรกิันใชเ้ป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง

สงครามสิน้สดุ ก็เรยีกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 

เราสามารถเดนิทางไปเทีย่วหาดหมเีควไดง้่ายๆเพราะว่า

อยูห่่างจากตัวเมอืงดานังเพยีง 6 กโิลเมตร จะน่ังแท็กซี่

หรือรถประจ าทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว

ชายหาดหลายจดุ เดนิไปตอ่อกีนดิก็ถงึแลว้  

จากนั้นน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble 

Mountains และน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหนิแกะสลกั

ออ่น ทีม่แีหล่งวัตถุดบิหนิออ่นเนื้อด ี และชา่งแกะสลัก

ฝีมอืประณีต สง่ออกจ าหน่าย ทั่วโลก  

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกับการ

เลน่กจิกรรม น ัง่เรอืกระดง้ เป็นหมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอย

อันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่

เป็นทีพั่กอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอื

อาชพีประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรม

อันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพื้นเมือง ผูช้ายกับ

ผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็น

จังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั เที่ยวชมเมือง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่

กวา่ 200 ปี มหีลังคา ทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซึง่เป็น สถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ ้าแบบทัง้

ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี **เมอืงฮอยอนั 

ไมอ่นญุาตใหน้ ารถใหญเ่ขา้ไป ดงัน ัน้การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิทีอ่งเทีย่วทีด่ที ีสุ่ด**น าท่านชม 

สะพานญีปุ่่ น ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลาย

เชือ่ชาตเิขา้ดว้ยกนั  
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ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 

200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่งัคงเหลอืเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูSEAFOOD (8) 

จากนัน้น าท่านชม สะพานแห่งความรกั ทีน่ิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซือ้กุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน 

จากนัน้น าท่านชม รูปปั้นปลามงักร ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเมอืงดานัง เมอืงทีก่ าลังจากปลากลายเป็น

มังกรในระยะใกล ้เชญิท่านเพลดิเพลนิกับความอลังการของ สะพานมงักรไฟทีม่คีวามยาวถงึ 666 

เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึง่เป็นสะพานทีต่ระการตามากทีส่ดุของเวยีดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะ

เริม่เวลา 21.000น. ของวันเสารแ์ละอาทติยเ์ทา่นัน้ 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัดานงั GLAMOUR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่    วดัหลงิอิง๋  - ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (9)  

  น าทา่นมสัการองค ์เจา้แมก่วนอมิ ณ วดัหลงิอิง๋ อยูบ่น

เกาะเซนิตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมอืงดานัง เป็น

วัดใหญ่ทีสุ่ดของทีน่ี่ รูปปั้นปนูขาวของเจา้แม่กวนอมิยนื

หันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสูท่ะเลเพือ่เป็นการปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตี

ประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยใหช้าวเรือรูส้กึสงบ และ

สรา้งขวัญก าลังใจอย่างดีเยีย่ม และเป็นที่เคารพนับถือ

ของคนดานัง  

  น าทา่นไปละลายทรัพยท์ี ่ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปัก

มอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ 

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  
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สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ Danang International Airport เตรยีมตวั

เดนิทางสูก่รงุเทพฯ 

เทีย่ง  บรกิารขนมปงัเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิน้ (10) 

13.15 น. เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAIVIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ961  

14.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวัสดภีาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั** 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัทีเ่ดนิทาง 
หอ้งเตยีงคู ่นอน 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั 3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

มถินุายน 2565 

วนัที ่2–5 มถินุายน 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่4–7 มถินุายน 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่9–12 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10–13 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่11–14 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่16–19 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่18–21 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่23–26 มถินุายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่25–28 มถินุายน 63 13,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2565 

วนัที ่2-5 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่9-12 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10-13 กรกฎาคม 65 12,899.- 4,900.- 

วนัที ่14-17 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 
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คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

วนัที ่16-19 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่21-24 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่22-25 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่23-26 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่28-31 กรกฎาคม 65 14,899.- 4,900.- 

สงิหาคม 2565 

วนัที ่4–7 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่6–9 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่11–14 สงิหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่12–15 สงิหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่20–23 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่27–30 สงิหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

กนัยายน 2565 

วนัที ่1–4 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่3–6 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่8–11 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่10–13 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่15–18 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่17–20 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่22–25 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่24–27 กนัยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899.- 4,900.- 

ตลุาคม 2565 

วนัที ่1–4 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่6–9 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่8–11 ตลุาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่13–16 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่21–24 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่22–25 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่23–26 ตลุาคม 65 14,899.- 4,900.- 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทัศนาจร (ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 

 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 

 คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการ 

 คา่อาหารตามรายการระบ ุ

 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 มบีรกิารหัวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ประกนัโควดิ & สขุภาพ วงเงนิคา่รักษา 5 แสน/ทา่น ไมร่วมการเสยีชวีติจากโควดิ 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 

    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่ายเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%  
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เง ือ่นไขในการจอง 

 ช าระมัดจ าในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 6,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอย่างนอ้ย 20 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้เต็มจ านวนหรือ

บางสว่น ในกรณีทีท่า่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบจะท าการ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้ ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั 

เราจะตอ้ง Request ขอทีห่นา้เคานเ์ตอรเ์ทา่น ัน้ 

 

หมายเหต ุ 

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้ส ิน้ 

 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ / แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีัวหนา้ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 
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การยกเลกิ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารที่

เวยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี

ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

  หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้

  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศได ้

 

 
โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
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ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


