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รหสัทวัร ์VAN789 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เทีย่วเวยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั เทีย่วบานาฮลิล ์ 
  พกัหร ู4 ดาว 3 คนื (เมอืงเว ้และ ดานงั) 
  เมอืงเว ้ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม ถา่ยรปูดา้นหนา้พระราชวงั 
  เช็คอนิแลนดม์ารค์ สะพานมงักร คารฟ์ดรากอ้น  
  อาหารซฟีุ๊ ดและเมนูกุง้มงักรราดซอสโตะ๊ละ 1 ตวั 
  พาชอ้ปป้ิงรา้น OTOP รา้นเยือ่ไผ ่รา้นหยก และรา้นยางพารา 
   แถมฟร ี!! หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

  
FLIGHT      
DEPARTURE :    SL7172   DMK-DAD   10.15 – 12.00 น. 
RETURN        :    SL7173   DAD-DMK   13.00 – 14.50 น. 
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หมายเหต ุ
เนือ่งจากเป็นต ัว๋เครือ่งบนิแบบเชา่เหมาล า เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ข ึน้อยูก่บักรมทา่ และ
สภาพอากาศ หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่
ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะ
เป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 
ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัไดโนย้-ตลาดดงบา-ล่องเรอื
มงักร 

07.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ Thai lion air (SL) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
10.15 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai lion air (SL) เทีย่วบนิที ่SL7172 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง) มบีรกิาร SNACK BOX และน า้ดืม่บนเครือ่ง 
12.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรตาม

ขัน้ตอน น าท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 
บรกิารขนมปังเวยีดนามใหทุ้กทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้  จากน ัน้ ออกเดนิทางสู่ เมอืงเว ้ลอด
อโุมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็นอโุมงคท์ีเ่จาะระหวา่งเขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร จากนัน้น าทา่นถา่ยรปู
ดา้นหนา้ พระราชวงัโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสดุทา้ยของเวยีดนาม ทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศ
ใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีป่ระทับทีท่ าการของระบบราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศเวยีดนาม คอืพระ
ราชวงศเ์หงยีน มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามใหญ่โต อลังการเป็นอยา่งยิง่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาด
ดงบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเว ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 
สนิคา้เครือ่งใชต้า่งๆ รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืมงักร โดยเรือจะล่องไปตามเเม่น า้เฮยีงยางหรอืแม่น า้หอม ใหท้่านชม
บรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง พรอ้มชมการแสดงดนตรพีระราชนพินธท์ีเ่ป็นมรดกโลกทางดา้น
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วัฒนธรรมจากสาวชาวเวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงทีง่ดงามและเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวท้ีไ่มค่วร
พลาด 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั  MUONGTHANH HOTEL, CENTURY HOTEL, PARK VIEW HOTEL  

ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 เมอืงเว-้วดัเทยีนมู-่เจดยี ์Phuoc Duyen-รา้นเยือ่ไผ-่วดัลงิหอ์ ึง๋-Otop Shop-Apec Park-

สะพานมงักร-สะพานแหง่ความรกั-คารฟ์ดรากอ้น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
  น าท่านชม วดัเทยีนมู ่วดัชือ่ดงัของเมอืงเว ้ซ ึง่เป็นศูนยก์ลางทางพุทธนกิายมหายานทีม่อีายเุกา่แก่

นับเป็นหลายรอ้ยปี วัดแหง่นี้ม ีเจดยี ์Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิา
จารกึและระฆังส ารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี้ยังมรีถออสตนิสฟ้ีาของอดตีเจา้
อาวาสองคท์ีเ่คยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจมินิหเ์พือ่ประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิต์
และการฉอ้ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีมเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืง
ของประเทศเวยีดนามในยคุสงคราม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูSEA FOOD 
ระหว่างเดนิทางกลับเขา้เมอืงดานัง แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกบัสนิคา้
ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่อาทเิชน่ หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้
พืน้เมอืงตามอธัยาศัย หลังจากนัน้น าท่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดั
ลงิหอ์ ึง๋ ตัง้อยู ่แหลมเซนิจร่า เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ ุดของเมอืงดานัง เป็น
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และ
จติใจของชาวเวยีดนาม นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสูง
ถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้งถงึ 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขา
และหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา
นอกชายฝ่ัง และยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง หลังจากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่Cong Vien APEC สวนสาธารณะรมิแมน่ ้าฮาน สถานทีน่ี้เต็ม
ไปดว้ยสถาปัตยกรรมสวยงาม ทีส่ามารถใหเ้ราไปหามมุถ่ายรูปชคิๆของคน
ชอบงานอาร์ตโดยมีพื้นที่กวา้งถงึ 8,668 ตร.ม. เต็มไปดว้ยพื้นที่สเีขยีว
ยกระดับจากต ่าไปสงูเพือ่เพิม่ความน่าสนใจ จดุเดน่ของสถานทีน่ี ้มทีัง้หมด 
3 ชัน้ โดยชัน้แรกเป็นโซนขายของทีร่ะลกึ ชัน้สองเป็นโดมสขีาว ทีท่ าจากเหล็กคลา้ยคลืน่ทะเลสงูขนาด
790 ตร.ม. สว่นชัน้ใตด้นิเป็นทีจ่อดรถ โดยสถานทีน่ีผู้ค้นมกัจะนยิมแวะมาพักผอ่นและถา่ยรปูเลน่ 
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เดนิทางสู่ ชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืงดานัง
ไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง แวะชมความสวยงามของ
สะพานแหง่ความรกั และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้า
จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั  ROLIVA HOTEL, ASIA GRAND HOTEL, MAGNOLIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
วนัที ่3 เมอืงดานงั-ภเูขาบานาฮลิล-์ น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า-สวนดอกไม ้สวนสนกุ (FANTASY 

PARK)-ดานงั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่ ภเูขาบานาฮลิล ์น าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลก

ขึน้ไปทีบ่านาฮลิล ์(BA NA HILLS) เมอืงฝร่ังเศสในเวยีดนามอันแสนสวยในหุบเขาสงู ทีม่อีากาศดี
ประมาณ 10 กว่าองศา ภเูขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่ว รสีอรท์ โรงแรม และสวนสนุก ให ้
ท่านชม สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม มมีุม
ถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายภาพอย่างจุใจ  จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ล่น สวนสนุก (FANTASY 
PARK) (ราคาทัวรร์วมคา่เครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเล่น ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครือ่ง
เล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล์ มหีลากหลายรูปแบบใหท้่านเลอืก 
อาทเิช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับ
เครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
ภายในสวนสนุกตามอธัยาศัย 

กลางวนั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
(มไีกดแ์ละหวัหนา้ทวัรแ์นะน ารา้นอาหารใหก้บัทุกทา่น) หากตอ้งการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์
นานาชาตดิา้นบนบานาฮลิล ์สามารถจองลว่งหนา้ได ้คา่อาหารและคา่บรกิารทา่นละ 490 บาท) 
ใหท้่านชมววิทวิทัศนบ์น สะพานโกเดน้บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดด
เดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม จดุเดน่ของสะพานนีค้อืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์สองมอื 
ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ หรือท่าน
สามารถเลอืกเล่น “รถราง” เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟ
เหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่ับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไมอ่นุญาตให ้
น ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีดุบรกิารถา่ยภาพ 2 จดุ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ภาพ
ตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักท่องเทีย่ว) จากนัน้น าทุก
ทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าลงจากบานาฮลิล ์จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงดานัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั  ROLIVA HOTEL, ASIA GRAND HOTEL, MAGNOLIA HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัที ่4 เมอืงดานงั- ตลาดฮาน-โบสถส์ชีมพ-ูสนามบนิดานงั-กรงุเทพ สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว

ไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปัก
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มอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ จากนัน้แวะชมโบสถค์รสิตด์านงั

หรอืโบสถค์รสิตส์ชีมพูสดใสตัง้อยู่ใจกลางเมอืงดานัง สรา้งขึน้ปีพ.ศ.2466 สมัยทีต่กเป็นอาณานคิม

ของฝร่ังเศส สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย ** บรกิารขนม

ปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้  

13.00 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดานงั กลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิ Thai lion air (SL) เทีย่วบนิที ่SL 
7173  มบีรกิาร SNACK BOX และน า้ดืม่บนเครือ่ง 

 
14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง)    

ขอ้ความส าคญั กรณุาอา่นโดยละเอยีด 

 กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว หากผูเ้ดนิทางเป็น นักเรยีน นักศกึษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ไอท ีธุรกจิ

ขายตรง (เครือ่งส าอาง) กรุณาแจง้รายละเอยีดเพิม่เตมิกับบรษัิทฯโดยละเอยีด โดยมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 30 

USD/ ลกูทวัร ์1 ทา่น หากทา่นไมแ่จง้ตามขอ้เท็จจรงิ มคีา่ปรับ 50 USD/ ลกูทวัร ์1 ทา่น 

 อัตราค่าบรกิารนี้ส าหรับผูท้ี่ถือหนังสอืเดนิทางสัญชาตไิทยเท่านั้น กรณีถือหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 100 USD/ลกูทวัร ์1 ทา่น 

 เนื่องจากทัวรค์รัง้นี้มีจุดประสงคเ์พือ่เดนิทางทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้     หากตอ้งการแยกตัว

ออกจากคณะ โดยไมล่งรา้นชอ้ปป้ิงใดๆ  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์คดิคา่ด าเนนิการ 10 USD/ลกูทวัร ์1 ทา่น/รา้น   

กรณีแยกทอ่งเทีย่วออกจากคณะ คดิคา่บรกิารเป็นเงนิ 20 USD/ลกูทวัร ์1 ทา่น/วนั หากทา่นใดไมเ่ขา้

รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ เนือ่งจากมผีลตอ่ราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบ และ

ยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

02-05 มกราคม 2566 10,999 10,999 4,000 

05-08 มกราคม 2566 11,999 11,999 4,000 

08-11 มกราคม 2566 10,999 10,999 4,000 

13-16 มกราคม 2566 11,999 11,999 4,000 

16-19 มกราคม 2566 10,999 10,999 4,000 

19-22 มกราคม 2566 12,999 12,999 4,000 

22-25 มกราคม 2566 12,999 12,999 4,000 

25-28 มกราคม 2566 12,999 12,999 4,000 

28-31 มกราคม 2566 12,999 12,999 4,000 

31 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2566 10,999 10,999 4,000 

03-06 กมุภาพนัธ ์2566 11,999 11,999 4,000 

06-09 กมุภาพนัธ ์2566 10,999 10,999 4,000 

09-12 กมุภาพนัธ ์2566 12,999 12,999 4,000 

12-15 กมุภาพนัธ ์2566 
(ขากลบัวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์บนิ FD, VZ) 

12,999 12,999 4,000 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั ไมม่รีาคาเด็ก  
และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่ง
การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีคร ัง้ 

(เนือ่งจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกขายโปรแกรมนีไ้ปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้

ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่่าจะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่น

ก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่าน

ถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคา

ทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่าน

ช าระเงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เงือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกคา้ท า

การจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด
ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออกบตัรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
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สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรท์ัง้หมด 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และไม่
คนืค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวีซา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เก ิดขึ้นจริงทัง้หมด ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

20 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  
 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 

ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การ
นัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ย
ทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกิดทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เก ิดจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 

 


