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รหสัทวัร ์VAN745 

เวยีดนำมกลำง 3 วนั 2 คนื  

ดำนงั ฮอยอนั พกับำนำฮลิล ์1 คนื 
ซุปตำร.์..ทำ้ลมหนำว ฮำวยไูลแดด๊ แต ๊แด แดด่ แตด่ แต ๊แด ่แดด๊ แตด่ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง พฤศจกิำยน 2565 - มกรำคม 2566 

 น ัง่กระเชำ้ข ึน้ ยอดเขำบำนำฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนกุแฟนตำซปีำรค์ ถำ่ยภำพกบัแลนด ์
มำรค์ใหม ่สะพำนโกเดน้บรดิจ ์พรอ้มคำ้งคนืบนบำนำฮลิล ์1 คนื 

 ชมอำรยธรรมโบรำณแหง่เมอืงฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
 สกักำระวดัลนิหอ์ ึง๋ ชอ้ปป้ิง ตลำดฮำน พรอ้มเมนพูเิศษ กุง้มงักร  

 “มนี ำ้ด ืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
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วนัแรก ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั - บำนำฮลิล ์ 

  สะพำนโกเดน้บรดิจ ์- สวนสนกุ The Fantasy Park  

 
 
 
 
 
 
 

08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

09.40 น. ออกเดนิทางสูท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั ประเทศเวยีดนำม โดย สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี 

(FD) เทีย่วบนิที ่FD636 

11.30 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (1) 

น าทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่ดานัง บำนำฮลิล ์ตัง้หา่งจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเทีย่วตากอากาศมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้

ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 

หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์กู

ทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกี

ครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็น 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

4 - 6 พฤศจกิำยน 2565 11,888 4,000 

11 - 13 พฤศจกิำยน 2565 13,888 4,000 

18 - 20 พฤศจกิำยน 2565 13,888 4,000 

25 - 27 พฤศจกิำยน 2565 13,888 4,000 

2 - 4 ธนัวำคม 2565 14,888 4,000 

9 - 11 ธนัวำคม 2565 14,888 4,000 

16 - 18 ธนัวำคม 2565 13,888 4,000 

23 - 25 ธนัวำคม 2565 15,888 4,000 

30 ธนัวำคม 2565 - 1 มกรำคม 2566 19,888 4,000 

6 - 8 มกรำคม 2566 13,888 4,000 

13 - 15 มกรำคม 2566 13,888 4,000 

20 - 22 มกรำคม 2566 12,888 4,000 

27 - 29 มกรำคม 2566 13,888 4,000 

รำคำไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตำมท ำเนยีม ทำ่นละ 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต ำ่กวำ่ 2 ขวบ) 

ส ำหรบัหวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมอืงไทย (ตำมควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร) 
**รำคำเด็กต ำ่กวำ่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถำมอกีคร ัง้** 
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เสน้ทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิชม สะพำนโกเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) สะพำนลอยฟ้ำในอุง้มอืยกัษ ์ซ ึง่เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ที่ยวชมไดไ้ม่นานมานี้ มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเล 1,400เมตร 

ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหนิขนาดยักษ์สองมือ 

ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับวา่ก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่านได ้

ถา่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์ 

น าทกุทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภยัที ่สวน

สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเล่น ยกเวน้พพิธิภัณฑ์

หุ่นขี้ผึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล์ มหีลากหลาย

รปูแบบมใีหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหทุ้กทา่น

ระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนีย้งัมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย (การเล่นรถไฟเหาะไมอ่นุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ 

ทางเจา้หนา้ที่จะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลกึไดใ้นราคา

ประมาณ 60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว)  

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรบนบำนำฮลิล ์อำหำรบฟุเฟ่ต ์(2) 

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สวนดอกไม ้- LE JARDIN D’AMOUR - น ัง่รถไฟโบรำณ  - อุโมงคเ์ก็บไวน์ - เมอืง

โบรำณฮอยอนั - หมูบ่ำ้นก ัม๊ทำน - ลอ่งเรอืกระดง้ - หมูบ่ำ้นแกะสลกัหนิออ่น - สะพำน

มงักร 

เชำ้       บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิชม สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลาย 

เง ือ่นไขส ำหรบัพกับนบำนำ่ฮลิล ์3 ทำ่น และพกัแบบครอบครวั 

(บำนำฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส ำหรบั 3 ทำ่น) 

1.เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2.FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชัน้ / 2 เตยีง) เพิม่ 300 บาท/ทา่น 

3.FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง) เพิม่ 600 บาท/ทา่น 

4.กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาท/ทา่น 

 

หมำยเหต ุ:  

- หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขำ้งจ ำกดั หำกทำ่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลำ่ว กรุณำสอบถำมหอ้งพกัมำทำงบรษิทั

กอ่นท ำกำรจองทวัร ์

-หอ้งพกับนบำนำฮลิลม์หีลำยตกึ ซึง่กำรตกแตง่หอ้งพกัแตล่ะตกึจะแตกตำ่งกนัออกไป สำมำรถทรำบไดว้ำ่พกัตกึไหน ณ วนัที่

เช็คอนิเทำ่น ัน้ ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมส่ำมำรถควำมคมุกำรจดักำรหอ้งพกัดงักลำ่วได ้เนือ่งจำกสทิธิใ์นกำรจดักำรหอ้งพกัท ัง้หมด

ขึน้อยูก่บัโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เทำ่น ัน้* 
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พันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ จากนัน้น าทกุ 

ทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการ 

น าทา่น น ัง่รถไฟโบรำณ ขึน้เขาเพือ่เขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์

ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภมูอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา วา่กนัวา่เป็นอณุหภมูทิีด่ี

ส าหรับการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศษ 

และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานคิมของฝร่ังเศส ไดเ้วลาสมควรน าท่านน่ังกระเชา้ลงจากบานา

ฮลิล ์

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบรำณฮอยอนั น าชม บำ้นเลขที ่101 นับเป็นบา้นที่เก่าแก่และอยู่ในสภาพ

สมบรูณ์สวยงามทีส่ดุในเมอืงฮอยอนั บา้น 2 ชัน้ทีโ่ดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถกูแบง่สดัสว่นการใช ้

งานไวอ้ยา่งลงตัวตามแบบฉบับชาวจนีดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้นประจ า

ตะกลู Tan Ky ถกูสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุน่ 

เทีย่วชม สะพำนญีปุ่่ น (Japanese Covered Bridge) ถกูสรา้งขึน้มาแลว้กวา่ 400 ปี สะพานมลีักษณะ

โคง้แบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่ น หลังคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดนิเขา้ไปกลาง

สะพานน าท่านสักการะ ศำลกวนอู และเมือ่ขา้มสะพานมายังอกีฝ่ังหนึง่ ท่านจะพบเห็นบา้นเรอืนเกา่แก่

สไตล์ญี่ปุ่ นแทท้ี่ทาสีเหลืองทัง้เมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที่ระลกึ

มากมายรมิสองฝ่ังถนนใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมตามอัธยาศัย เดนิเขา้มาไมไ่กลจากสะพานญีปุ่่ นนักจะ

พบกบั วดัฟุกเกีย๋น หรอืสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอนั เป็นศนูยร์วมของชาวจนีที่

อพยพเขา้มาในชว่งปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเกา่แกป่ระจ าตระกลูกวา่ 20 หลัง ปัจจบุนัใชเ้ป็น

ที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม ้

แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณคอื การน าธปูทีข่ดกน้หอยมาจุด

ไหวข้อพร เพือ่เป็นสริมิงคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นก ัม๊ทำน น าทา่นสมัผัสกบัประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงฮอย

อนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมยัสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของเหลา่ทหารหาญ 

ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก หลังจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม 

ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยูนั่น้

ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี(ค่าทปิ

ส าหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ) 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ีนั่บเป็นหนึง่ในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม 

ภายในทา่นจะไดพ้บกบังานเกะสลักทีล่ว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นได ้

เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ดานัง 

น าท่านชม สะพำนมงักร สะพานขา้มแม่น ้าสายหลักของเมอืงอย่าง แม่น ้าฮาน ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุด

เชือ่มตอ่ส าคัญดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ

การฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มถีนน 6 

ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม ่ทีไ่ดรั้บแรง



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
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บันดาลใจจากต านานเกา่แกข่องเวยีดนามเมือ่กว่าหนึง่พันปีมาแลว้ ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่าน

สามารถเดนิไปยงั สะพำนแหง่ควำมรกั สะพานทีถู่กตกแต่งดว้ยเสารปูหัวใจทอดยาวลงสูแ่มน่ ้าฮาน เมือ่

เดนิลงไปทา่นจะสามารถเห็นววิของสะพานมงักรไดอ้ยา่งสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนัน้จะม ีรูปปัน้ปลำ

มงักรพ่นน ำ้ ที่ถือไดว้่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร อสิระท่าน

ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง (5)  

ทีพ่กั  โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่ำม วดัลนิหอ์ ึง๋ - ตลำดฮำน - ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั - ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง 

เชำ้       บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 

น าทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง 

ภายในวหิารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอมิและ

เทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชือ่ของชาวพืน้เมอืงแถบนี้ 

นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นปูนของเจา้แม่กวนอมิองค์ใหญ่ มี

ความสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถงึ35 

เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุม้ครอง

ชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแห่งนีย้ัง

เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีม่คีนใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 

น าท่านเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลำดฮำน แหล่งรวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว

ไทย สนิคา้ทีโ่ดเดน่คอื งานหัตถกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก 

ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนัน้ยังมสีนิคา้อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ 

เสือ้เวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง 

ทา่นจะไดส้ัมผัสกับวถิชีวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก

และถา่ยภาพตามอธัยาศัย 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตดิำนงั เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

(แจกขนมปงัเวยีดนำมใหแ้กท่กุทำ่นทีส่นำมบนิทำ่นละ 1 ชิน้กอ่นออกเดนิทำง) 

12.40 น. เดนิทางสู ่ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดย สำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทีย่วบนิที ่FD637 

14.20 น.     เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรสลบัโปรแกรมทวัรต์ำมควำมเหมำสม โดยไมแ่จง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ อนัเนือ่งมำจำกเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกเหตสุุดวสิยั เชน่ เหตกุำรณ์ทำงธรรมชำต ิกำรเมอืง 

สภำพกำรจรำจรท ัง้ทำงบกและทำงอำกำศ สถำนะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภำพอำกำศทีไ่ม่

เอือ้อ ำนวย ท ัง้นีท้ำงเรำจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคำ้เป็นส ำคญั และกำรบรกิำรของรถ

บสัน ำเทีย่ว ตำมกฎหมำยของเวยีดนำม สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ

หมำยเหตุ : เนือ่งจำกเป็นกำรจองทวัรล์่วงหนำ้ ณ วนัเดนิทำงจรงิ อำจจะมเีหตุกำรณ์ทีท่ ำใหไ้ฟลท์บนิ

ลำ่ชำ้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลำบนิ หำกทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศหรอืตำ่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจำก

กำรเดนิทำง โปรดส ำรองเวลำในกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยำ่งต ำ่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทำ่นเอง ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 
 

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำมสถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ค่าเบีย้ประกันโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไมร่วมค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทางกลับประเทศ) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่

เกนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คำ่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บำท/ทำ่น/ทรปิ, คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 

 

 

 มดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หำกช ำระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส ำเนำกำรโอนเงนิ มำทำงอเีมลลข์องเซลลท์ีท่ำ่ตดิตอ่ 

 สง่รำยชือ่ส ำรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทำงตอ้งสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวำ่

ตอ้งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบำ้ง, เบอรโ์ทร // [หำกไม่ส่งส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 

(Passport) มำให ้ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยอนัเกดิจำกควำมผดิพลำดจำกกำรสะกด

ชือ่-นำมสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นกำรจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

เงือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอำยุคงเหลือ ณ วนัเดนิทำงมำกกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือ

หนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้หำกไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถำมเจำ้หนำ้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิกำรจอง  



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
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 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืค่า

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออก

ประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่น

ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญ

ดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

- กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีีจ่ะเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน ทำงบรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่มหีวัหวัหนำ้ทวัร ์(มไีกด์

ทอ้งถิน่ตลอดกำรเดนิทำงทีเ่วยีดนำม) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

- การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่น

กำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

- มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

- กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

- สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

- บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

- การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร

ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

หมำยเหต ุ: กรณุำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลกูคำ้และบรษิทั 



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 
 

- ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมตีราปั้มใดๆที่ไม่เกีย่วขอ้งกับการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่

สามารถใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 


