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ทัวร์เวียดนาม 6 วัน 5 คืน 

...Grand Vietnam... 
เที่ยวครบ !!  เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้ 

เวียดนามเหนือ  >>  ฮานอย – ฮาลอง 

เวียดนามกลาง  >>  ดานัง – ฮอยอัน – บานาฮิลล์ – เว้ 

เวียดนามใต้  >>  โฮจิมินห์ 

โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 

** บินภายในตลอดโปรแกรม เหนือ-กลาง-ใต้ ** 
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง  
09.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน 

เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

11.55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ VN 610 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
13.55 น. ถงึ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
  นําท่านเดินทางสู ่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลบัไหล ตัง้อยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ 

ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ระหว่างการ
เดินทางแวะร้านค้าอิสระพกัผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลอืกซือ้ของที่ระลกึจากทางร้านค้า)  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลกึ อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลกั 

เสือ้ผ้า เสือ้ยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสนิค้าพืน้เมืองต่างๆ มากมาย 
   นําท่านเข้าสูท่ี่พกั BLUE SKY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า (ฮาลอง) 
 

วันที่สอง ฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถํา้นางฟ้า – ฮานอย – ชมโชว์หุ่นกระบอกนํา้  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่ท่าเรือ เพื่อลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติเชิญท่านสมัผสัความงดงามและสมบรูณ์ของ อ่าวฮา

ลอง ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก จนทําให้ได้รับการขึน้ทะเบียน เป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยภูเขาหินปนู
มากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลบัซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความ
งามของเกาะแก่งต่างๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ ลกัษณะทัว่ไป   

 
 นําท่าน ชมถํา้นางฟ้า หรือ ถํา้สวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก ถํา้แห่ง
นีเ้พิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี ้ซึ่งมีการประดับแสงสี ตามผนังและมุมต่างๆ ในถํา้ บรรยากาศภายในถํา้ท่านจะ
สมัผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทําให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ 
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มากมาย ทัง้รูปมงักร เสาคํา้ฟ้าทัง้ 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพทุธรูป ฯลฯ   

 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเล)  
  จากนัน้นําท่านเดินทางกลับกรุงฮานอย ชมตัวเมือง  ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 

2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึง่เมืองแห่งนีย้ังคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์ได้อย่างเหนียว
แน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตกึ อาคารที่สาํคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝร่ังเศส ต้นไม้สองข้างทาง
อายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มร่ืน และสบายตา ถึง กรุงฮานอย จากนัน้ชมการแสดง ระบําตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํา้ 
ศิลปกรรมประจําชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่น
กระบอก (เชิดจากในนํา้ผสมผสานกบัเสยีงบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ ของคณะละคร) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
   นําท่านเข้าสูท่ี่พกั HACINCO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า (ฮานอย) 

วันที่สาม ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทาํเนียบประธานาธิบดี – บ้านลุงโฮ – วัด
เจดีย์เสาเดียว – ดานัง (บิน) – ฮอยอัน - เมอืงโบราณฮอยอัน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู ่จตุัรัสบาดงิห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคําประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจาก

ฝร่ังเศสเมื่อ 2 ก.ย.2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศสอยู่ถึง 84  ปี นําท่านคาราวะสุสาน

ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (ห้ามถ่ายรูป!! สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ของ
สปัดาห์ และ จะปิดบริการตัง้แต่วนัท่ี 4 กนัยายน – 05 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งลกูค้าสามารถถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) 
วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศ
เวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทําการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเป่ือย โดยมี
เจ้าหน้าที่ดแูลไว้อย่างเข้มงวด ชม ทาํเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่านไม่
อยู่ แต่ท่านเลอืกที่จะอยู่บ้านไม้ หลงัเลก็ ซึง่อยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งนี ้จึงเป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมือง
แทน  
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  จากนัน้เข้าชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทัง้หลัง ยกพืน้สงูมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและ

ต้อนรับแขก ชัน้บนเป็นห้องทํางานและห้องนอน จากนัน้ชม วัดเจดย์ีเสาเดียว วัดรูปทรงดอกบวั ตัง้อยู่กลางสระบวั 
วดัแห่งนี ้สร้างขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม โดยตํานานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริย์องค์หนึ่งอยากได้
พระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวังสกัทีจนคืนหนึ่งได้สบุินเห็นพระโพธิสตัว์กวนอิมได้มาปรากฎที่
สระดอกบวัและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ สมใจจึงได้ส ร้างวัดแห่งนีข้ึน้กลางสระบวัเพื่อเป็นการขอบคุณพระ
โพธิสตัว์กวนอิม  

 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิSEN) 
  สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบนินอยไบ เพื่อเตรียมตวัเดินทางสู ่ เมืองดานัง เพื่อเดินทางสู ่เวียดนามกลาง 
14.00 น. เดินทางสู่ สนามบินดานัง  ภาคกลางของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์  (บิน

ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ VN 175 
15.20 น. ถงึ สนามบินดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของเวียดนาม ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคัญ ซึ่งตัง้อยู่

ระหว่างชายฝ่ังทะเลและที่ราบสงูตอนกลางของเวียดนาม จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
  นําชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยงัคงไว้ซึง่วีถีชีวิต ของชาว 
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เวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สมัผัสกับชีวิตแบบ

ชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุ้ งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้าน
ตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึน้โดยไม่ได้ใช้ตะปใูนการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็ก ๆ 
เมืองหนึง่ที่คอยต้องรับนกัเท่ียวให้มาสมัผสัชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึง่ 

 
 
 
 
 
 
 
  นําท่านเข้าสูท่ี่พกั BACH DANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า (ฮอยอัน) 

วันที่ส่ี  ฮอยอัน – ดานัง – บานาฮิลล์ (น่ังกระเช้าไฟขึน้-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –  
  อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - เว้  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคัญ 

ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและที่ราบสงูตอนกลาง  นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 
25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง
เวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่
พกัผ่อนในระหว่างการรบ 
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นําท่านนัง่กระเช้าสู่ บานาฮิลล์ด่ืมด่ําไปกบัวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็น
กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาว
ที่สดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึ
สถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่น
ชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศ
สดใส ซึง่การท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานัง เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้   
นําท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR 
เป็นสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส  ที่มีทัง้ดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรงไวน์ 

Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเลน่
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากนี ้ยงัมีวดัทางพทุธ
ศาสนาที่มีพระพทุธรูปสขีาวสงู 27 เมตร ที่สามารถ
มองเห็นได้แต่ไกล  
 
 
นําท่านเดินจดุชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” 

หรือ Golden Bridge  ซึง่สะพานสทีองแห่งนีย้าว 150 เมตร 
โดยมีอุ้งมือหินขนาดยกัษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่การ

พกัผ่อนหย่อนใจ สดูอากาศอนัสดชื่น และชมวิว
ทิวทศัน์อนักว้างใหญ่ของเมืองดานังที่อยู่เบือ้งลา่ง
อีกด้วย 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภตัตาคาร (International buffet Bana Hill)   
นําท่านเดินทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK 

สวนสนกุในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้าง
ให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยู่
ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย 
ๆ โซนให้ร่วมสนกุกนั อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 
4D  บ้านผีสงิ ถํา้ไดโนเสาร์ เกมสนกุๆ เคร่ืองเลน่
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ต่างๆ รวมทัง้ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พพิธิภัณฑ์หุ่น

ขีผ้ึง้และบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ) 
   

จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่เมืองเว้ เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ ปัจจุบนั
นีไ้ด้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยเูนสโก ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบสั
ปรับอากาศ ใช้เส้นทางด่วนไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหลเ่ขา ชมทิวทศัน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้
ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบ
ธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่นํา้ ชมการเพาะปลกูนาข้าวและไร่ผกั สวนผลไม้ ที่ยงัคงใช้วิธีแบบดัง้เดิม  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านเข้าสูท่ี่พกั ROSALEEN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า (เว้) 

วันที่ห้า  เว้ – พระราชวงัโบราณ – ล่องเรือแม่นํา้หอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ –  สุสานกษัตริย์ไคดินห์ - โฮจิมินห์  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นําท่านชม พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนคร

ประวติัศาสตร์ สมัผสัความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่ง
พระราชวังหลวง  นําท่านสู่ แม่นํา้หอม ล่องเรือชมความงาม
ตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบนั เสมือนนําท่าน
ย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝ่ังเต็มไป
ด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  

จากนัน้ชม วัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึน้ในสมัยจาม ประกอบด้วย
หอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้ เป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมุ นีถ้ือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตัง้แต่ปี 
1710  
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําชม สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลําดับที่ 12 ของราชวงศ์
เหวียน ว่ าเป็นสุสานที่ ส ร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการ
ผสมผสานระหว่าง จีนกบัเวียดนาม สสุานแห่งนีถ้ือว่าเป็นสสุาน
ที่สร้างได้ตามหลกั ฮวงจุ้ย มากที่สดุ ชมภาพวาดมังกรในม่าน
เฆม ซึง่วาดโดยศิลปินท่ีใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ  
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   เดินทางสู ่สนามบนิเว้ เพื่อเดินทางสู ่เวียดนามใต้ 
17.45 น. เดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (บินภายในประเทศ) 

เท่ียวบนิท่ี VN 1375 
19.15 น. ถงึ สนามบินสนามบินเตนิเซินเญิต้ นครโฮจมิินห์  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
   นําท่านเข้าสูท่ี่พกั THIEN TUNG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเท่า (โฮจมิินห์)ฃ 

 
 

วันที่หก  นครโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ – ช้อปป้ิง
ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศสที่สวยงามยิ่งและยังคง
หลงเหลอือยู่ในนครแห่งนีคื้อ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที่คู่บ่าวสาว
ชาวเวียดนามมกัจะถ่ายรูปกันที่นี่  และที่ทําการ กรมไปรษณีย์

กลาง ที่ปัจจุบนัยังเปิดใช้งาน
ปกติ ผ่านชม  ศาลาว่าการ

นครโฮจิมินห์   ซึ่งถึง เ ป็น
ศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุด
ในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและ
สวยงาม นมัสการอนุสาวรีย์ลงุโฮ หรือโฮจิมินห์ผู้ประกาศอิสรภาพให้กับประเทศ
เวียดนามจาก สหรัฐอเมริกา และ ฝร่ังเศสและทําการรวมประเทศให้เป็นหนึง่เดียว    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ให้ท่านอิสระกับการเลือกซือ้สินค้านานาชนิด ทัง้ของพืน้เมือง และ ของที่ระลกึต่างๆ ที่ตลาดการค้าในกลางเมืองที่
ใหญ่และสาํคญัที่สดุในนครโฮจิมินห์ “ตลาดเบนถัน”  

   สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบนิเตินเซินเญิต้ นครโฮจิมินห์  เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

16.55 น. กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 603 
18.30 น. ถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการบริการ 
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อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตยีง 

(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีวเพิ่ม 

17 - 22 ต.ค. 61 
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 61 

23,900 บาท 5,000 บาท 

14 – 19 พ.ย. 61 
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 61 

23,900 บาท 5,000 บาท 

12 – 17 ธ.ค.  61 
26 – 31 ธ.ค. 61 

23,900 บาท 5,000 บาท 

09 – 14 ม.ค. 62 
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 62 

23,900 บาท 5,000 บาท 

13 – 18 ก.พ. 62 
27 ก.พ. – 04 มี.ค. 62 

23,900 บาท 5,000 บาท 

06 – 11 มี.ค. 62 
20 – 25 มี.ค. 62 

23,900 บาท 5,000 บาท 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่
ท่านได้ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงนิค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย //ฮานอย–ดานัง // เว้–โฮจิมินห์ // โฮจิมินห์-กรุงเทพ โดยสายการบิน 

เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) 
 ค่าที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 5 คืน 

 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราค่าเข้าชมสถานท่ีที่ระบไุว้ในรายการ 
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 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75 -85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงนิคุ้มครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วนั, พนกังานขบัรถ 2 USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/

วนั (สาํหรับหวัหน้าทวัร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นสาํคญั) ฯลฯ 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่ม, 

ค่านํา้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบนิกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
 กรุณาวางเงินมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากที่ได้ทําการจอง และที่นัง่จะถกูยืนยนัเมื่อได้รับค่ามดัจําแล้วเท่านัน้ 

 ชําระค่าทวัร์ทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง 

กรณียกเลิก 

 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน , 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
 ทางบริษัทได้สาํรองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ ใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบนิทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
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 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํา้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สาํหรับ ผู้ โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 
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 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 -20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 


