
 

 

 
 

 
 

 
 

 ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เลน่สวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวนั ณ บาน่าฮิลล ์ 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ลอ่งเรือกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตื่นตาไปกบัมังกรพน่ไฟ และ ลอ่งเรอืชมสองฝัง่แม่น ้าหอม 

 อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตบ์นบาน่าฮิลล ์2 ม้ือ + อาหารไทยและกุง้มังกร 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 

ก าหนดการเดินทาง: พฤศจกิายน 62 - มีนาคม 63 

 

วนัแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วดัเทยีนมู๋ – ตลาดดองบา – ล่องเรอืมงักรชมแม่น ้าหอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.     น าทา่นเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทีย่วบินที ่ VZ960 



 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าท่านขึ้ นรถโคช้ปรบัอากาศ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) (อาหารเวียดนาม) 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็น

ทะเลสาบน ้ากร่อยท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเป็นพื้ นท่ีชาวเวียดนามใชใ้น

การเล้ียงกุง้ ปลา เป็นจ านวนมาก ชมวิวท่ีสวยงามของอ่าวทะเล 

Lang Co เป็นหน่ึงในสิบอ่าวสวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพื้ นท่ีชาว

เวียดนามใชใ้นการเล้ียงหอยเพื่อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ)

จากน้ันน าท่านเขา้สู่  วัดเทียนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดีย์เทียนมู่  มี

หอคอยเจดีย ์8 เหล่ีอม สงู 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยู่บนฝัง่ซา้ยของแม่น ้าหอม 

พรอ้มเร่ืองเล่ามากมายเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งน้ี ยงัเป็น

ท่ีเก็บรถออสตินสีฟ้าคนัประวติัศาสตรท่ี์โลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมี

พระจีนขบัรถออสตินคนัประวติัศาสตร์ท่ีโชวอ์ยู่ท่ีวดัน้ีไปราดน ้ามนั

เผาตัวเองประทว้งรัฐบาลเวียดนามท่ีท าลายพุทธศาสนา และเก็บ

ภาพแห่งความประทับใจริมแม่น ้ าหอม จากน้ันน าท่านไปละลาย

ทรัพย์ท่ี ตลาดดองบา เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ี

นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก 

รองเทา้ กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2)  หลังอาหาร น าคณะ

เดินทางลง ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของ

ชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ท่ีมาจากเคร่ืองดนตรีดีดสีตี

เป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเพลงเวียดนามดงัเดิม มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณท่ี์ไม่รูลื้ม 

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัเมืองเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ **** 

วนัทีส่อง   พระราชวงัไดโนย้–นัง่รถสามลอ้ซิโคล่-รา้นเยื้ อไผ่– ไข่มุก– บาน่าฮิลล–์ สะพานมอื – สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม (3)     

  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังไดโนย้ พระราชวงัโบราณแห่งสุดทา้ย

ของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ี

ประทบั ท่ีท าการของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนาม

คือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้ งหมด 13 องค์ท่ี ได้ขึ้ นมาถือ

ครองราชยนั์บตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรม

ท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 

ส่วนของพระราชวังไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังท่ี

เรียกว่า “กิงถัน่” ท่ีท าการของพระองคก์บั เสนาธิการและแม่ทบั ทอ้ง

พระโรงท่ีเรียกว่านครจกัพรรค ์“ไถหว่า” และส่วน–ท่ีส าคญัมากท่ีสุด

ของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์พระ

ราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียกกนัว่า ”ต๋ือกัม๋ถัน่” 

พิเศษ!!น าท่านนั ง่รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ

เวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามลอ้) ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึง

เป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลัน่กรองเพื่อจะออกมาเป็นดา้ย

ไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (4) (Seafood สไตลเ์วียดนาม) 

จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่ง

กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ

สายหมอกสมัผสัอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทศัท่ีสายงาม

ของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อนชาว

ฝรัง่เศสตั้ งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของ

เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทหอ้งพกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก 

(Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น า

ท่านนัง่รถไฟไตเ่ขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไปชม 

สวนดอกไมแ้ห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปท่ีมี

ดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ 

ณ วดัลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ท่ีเป็นองคม์ีความสงูถึง 30 เมตร น า

ท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรัง่เศส

ตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิด

ต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได ้(ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดู

หนัง 3D,4D,5D ฟรทุีกอยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขี้ ผึ้ ง) จากน้ันน า

ท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทอง

หรือสะพานมือยก นั้นเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

  น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรือพกัเด่ียวเท่านั้น) 

ถา้ลูกคา้ตอ้งการพกั 3 จะตอ้งเพิ่ม หอ้งละ 700 บาท เป็น Family Room เตยีง 2 ชั้น 2 เตยีง  

วนัท่ีพกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมเท่ียวทุกอย่างเหมือนเดิม 

วนัทีส่าม   อิสระบนบาน่าฮิลล ์– วดัหลิงอ๋ิง – สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร – สะพานมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์(6) 

ใหท้า่นไดอ้ัธยาศยั รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลลท่ี์มีความสงู 1300 เมตรเทียบกบั

ระดับน ้ าทะเลซ่ึงแต่ก่อนเป็นท่ีพักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงท่ีเขามาท าสงครามใน

ประเทศเวียดนาม  ท่านจะไดซึ้มซบัอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาดว้ยหมอก

และดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลคื์อในเวลาหน่ึงวนัจะครบ 4 ฤดู เชา้

เป็นฤดูใบไมผ้ลิ เท่ียงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร่้วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท่้านอิสระกับกิจกรรม

เคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองคใ์หญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล ์

เทีย่ง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) บุฟเฟ่ตอ์าหาร

นานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

  ใหท้า่นไดอ้ิสระเตม็ทีบ่นบาน่าฮิลลอ์ยา่งจใุจ 

15.30  ไดเ้วลาอันเหมาะสมจากนั้นน าท่านลงจากบาน่าฮิลล ์สู่เมือง

ดานัง 

  จากน้ันน าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอ๋ิง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่

ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลังใหภ้เูขา 



 

หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสาน

กบัเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของ

คนดานัง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(8)(อาหารไทย+กุง้มงักร) 

จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกนัมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน 

จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลงัจากปลากลายเป็น

มงักรในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลังการของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 

เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ี

จะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

น าทา่นเขา้สู่ทีพ่กัเมืองดานัง  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรอืเทียบเทา่*** 

วนัทีส่ี่     หมู่บา้นหินอ่อน - เรอืกระดง้ - ฮอยอนั - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม (9)  

  น าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน าท่าน

เขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  

และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก น าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบัการเล่นกิจกรรม นัง่

เรือกระด้ง เป็นหมู่บ ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้ งอยู่ในสวน

มะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่า

ทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือ

ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับร้องเพลง

พื้ นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะ

กันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒน ธรรมไดร้ับการ

ขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ ท่ีบ ้านโบราณซ่ึงอายุ

เก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมือง

ฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและ

การแกะสลัก ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาว

จีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดังนั้นการ

เดินชมเมืองจงึเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพาน

ญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อ

เชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกัน ชม พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ 

ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ี

ยงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี 17 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (10)  

น าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวยีดนาม

และชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ

ผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  



 

 

 

สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรยีมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

18.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เทีย่วบินที ่VZ963  

19.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการทอ่งเทีย่วน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

วนัท่ี 6-9 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 
วนัท่ี 12-15 พฤศจกิายน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 14-17 พฤศจกิายน 62 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 19-22 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 22-25 พฤศจกิายน 62 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 24-27 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 26-29 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 27-30 พฤศจกิายน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 28 พ.ย.-1ธ.ค. 62 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 2-5 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 3-6 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 15-18 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 17-20 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 18-21 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 19-22 ธนัวาคม 62 13,899.- 4,900.- 

2563 

วนัท่ี 5-8 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 7-10 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 8-11 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

วนัท่ี 16-19 มกราคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 2-5 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 4-7 กมุภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 11-14 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 13-16 กุมภาพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 14-17 กุมภาพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 18-21 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 19-22 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 23-26 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 3-6 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 6-9 มีนาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 10-13 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 11-14 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 12-15 มีนาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 15-18 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 17-20 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 24-27 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 



 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ  าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการท่ีเวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


