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รหสัทวัร ์VAN790  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เทีย่วเวยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์4 วนั 3 คนื 
  พกัหร ู4 ดาว 3 คนื (บานาฮลิล ์ดานงั และเมอืงเว)้ 
  เยอืนเมอืงเว ้ลอ่งเรอืมงักร ชมวดัเทยีนมู ่ชอ้ปป้ิงตลาดดงบา 
  เช็คอนิแลนดม์ารค์ สะพานมงักร คารฟ์ดรากอ้น เรอืกระดง้ 
 สะพานแหง่ความรกั เมอืงฮอยอนั สะพานญีปุ่่ น บา้นโบราณ 

  อาหารหลากหลายครบทกุมือ้ อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์  
 และเมนูอาหารทะเล 

  แถมฟร ี!! หมวกสดุเท ่/ บรกิารน า้ดืม่ทกุทา่น วนัละ 1 ขวด 

 
FLIGHT      
DEPARTURE :    SL7172   DMK-DAD 10.15 – 12.00 น. 
RETURN        :    SL7173   DAD-DMK  13.00 – 14.50 น. 
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หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 
ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการ
ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 
ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัใน
ความไมส่ะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้วดัเทยีนมู-่ตลาดดงบา-ลอ่งเรอืมงักร 

07.15 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์
สายการบนิ Thai lion air (SL) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่งทัวร์และหัวหนา้ทัวร์ ของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิ
และโหลดสมัภาระ 

 
 
 
 
 
 
 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
10.15 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai Lion Air (SL) เที่ยวบนิที่ 

SL7172 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง) มบีรกิาร SNACK BOX 
และน า้ด ืม่บนเครือ่ง 

12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศลุกากร
ตามขัน้ตอน น าท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) **ระหว่างทางบรกิารขนมปังเวยีดนามใหทุ้กท่าน ทา่นละ 1 ชิน้ น าท่าน
เดนิทางสู่ เมอืงเว ้ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็น
อโุมงคท์ีเ่จาะระหวา่งเขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร จากนัน้น าท่านชม วดัเทยีนมู ่วดั
ชือ่ดงัของเมอืงเว ้ซ ึง่เป็นศนูยก์ลางทางพทุธนกิายมหายานทีม่อีายเุกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี 
วดัแหง่นี้ม ีเจดยี ์Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิาจารกึและ
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ระฆังส ารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี้ยังมรีถออสตนิสฟ้ีาของอดตีเจา้
อาวาสองค์ที่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจมินิหเ์พื่อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถือ
ศาสนาคริสต์และการฉอ้ราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยียมเป็นสิง่ที่มีความส าคัญทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงของประเทศเวยีดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตนิสฟ้ีาคันนัน้
ไดถู้กเก็บรักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวัดแหง่นี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดดงบา ตลาด
ขายสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเว ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ สนิคา้
เครื่องใชต้่างๆ รวมไปถงึสนิคา้พื้นเมอืงของชาวเวยีดนาม อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตาม
อัธยาศัย จากนั้นน าท่าน ล่องเรอืมงักร โดยเรือจะล่องไปตามเเม่น า้เฮยีงยางหรอืแม่
น า้หอม ใหท้่านชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง พรอ้มชมการแสดงดนตรพีระราช
นพินธท์ีเ่ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมจากสาวชาวเวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงทีง่ดงาม
และเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวท้ีไ่มค่วรพลาด 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั MUONGTHANH HOTEL, CENTURY HOTEL, PARK VIEW HOTEL  
ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 เมอืงเว-้พระราชวงัไดโนย-รา้นเยือ่ไมไ้ผ-่เมอืงดานงั-บานาฮลิล-์น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า 

 สวนดอกไม-้สวนสนกุ (FANTASY PARK) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงัโบราณไดโนย (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมพระราชวงั) 
พระราชวังแห่งสดุทา้ยของเวยีดนาม ทีอ่งคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เป็นทีป่ระทับที่
ท าการของระบบราชวงศ์สุดทา้ยของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามใหญโ่ต อลังการเป็นอยา่งยิง่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูSEA FOOD 
ระหวา่งเดนิทางกลับเขา้เมอืงดานัง แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกบัสนิคา้
ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่อาทเิชน่ หมอน ถงุเทา้ ผา้เชด็ตัว อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้
พืน้เมอืงตามอธัยาศัย เดนิทางสู ่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่ ภเูขาบานาฮลิล ์น าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าที่
ยาวทีสุ่ดในโลกขึน้ไปทีบ่านาฮลิล ์(BA NA HILLS) เมอืงฝร่ังเศสในเวยีดนามอันแสนสวยในหุบ
เขาสงู ทีม่อีากาศดปีระมาณ 10 กวา่องศา ภเูขาแหง่นีป้ระกอบไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่ว รสีอรท์ โรงแรม 
และสวนสนุก ใหท้่านชม สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถูกจัดเป็นสัดส่วน
อยา่งสวยงาม มมีมุถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถา่ยภาพอยา่งจุใจ  จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ล่น สวน
สนกุ (FANTASY PARK) (ราคาทัวรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกทกุเครือ่งเลน่ ยกเวน้พพิธิภณัฑ์
หุ่นขีผ้ ึง้ และเครือ่งเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครือ่งเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลาย
รูปแบบใหท้่านเลอืก อาทเิช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร,์ รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้ก
ทา่นระทกึขวัญไปกับเครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยงัมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกตามอธัยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตอ์นิเตอร)์ 

ทีพ่กั   MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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กรณีหอ้งพกับนบานาฮลิลเ์ต็ม ทางทวัรข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นวนัเขา้พกั และปรบัโปรแกรมใหเ้หมาะสม 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และ เนือ่งจาก MERCURE 
DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL มหีลากหลายตกึ ซึง่แตล่ะตกึจะมกีารตกแตง่ที่
แตกตา่งกนัไป ทางบรษิทัไมส่ามารถควบคมุการจดัการหอ้งพกัดงักลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการ

ท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรมเทา่น ัน้ 
 

หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

เงือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ทา่น หากตอ้งการพักหอ้งเดยีวกนั เป็นหอ้ง FAMILY BUNK           (เตยีง 2 ชัน้ / 2 
เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่** 

2. กรณีมา 3 ทา่น และตอ้งการพักดว้ยกนั ช าระเพิม่หอ้งละ 1,500 บาท จะอพัเกรดเป็นหอ้ง FAMILY เนือ่งจาก
หอ้ง FAMILY มคีอ่นขา้งจ ากดั ดังนัน้หากทา่นประสงคจ์ะพักหอ้งดังกลา่ว กรณุาสอบถามหอ้งพักกบับรษัิทกอ่น
ท าการจองทวัร ์

3. เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
4. กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์ช าระเพิม่ 2,500 บาทตอ่ทา่น 

 

วนัที ่3  สะพานมอื โกเดน้บรดิจ-์รถราง-อโุมงคเ์ก็บไวน-์แกะสลกัหนิออ่น-น ัง่เรอืกระดง้ 
  เมอืงฮอยอนั-ยา่นการคา้-ชอ้ปป้ิงรา้นอญัมณี รา้น OTOP-รา้นยางพารา รา้นเยือ่ไผ ่
  สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์บน สะพานโกเดน้บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานทีท่่องเทีย่วใหมล่่าสดุ
ตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม จดุเดน่ของสะพานนีค้อืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์
สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ หรอื
ทา่นสามารถเลอืกเล่น “รถราง” เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็น
รถไฟเหาะที่บังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรือเร็วขึน้อยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่
อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถา่ยภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถา่ยภาพ 2 จดุ ทา่นสามารถ
เลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว) 
อสิระใหท้่าน น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บ
ไวนท์ีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงคจ์ะมอีณุภมูทิี ่16 – 20 องศา เป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรับ
การบม่ไวน ์สถานทีแ่หง่นี้ถกูออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส จากนัน้น าทกุทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าลง
จากบานาฮลิล ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั ระหว่างทางแวะชมบา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่ว
โลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน เป็นหมูบ่า้น
เล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ ในปัจจบุันอาชพีหลักของ
คนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมง ใหท้่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้สนุกสดุมันสก์ับกจิกรรม 
ลอ่งเรอืกระดง้ (Bamboo basket boat) ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และ
ระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่
ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี(ค่าทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ ท่านละ 50 บาท หรอืแลว้แต่ทา่นพงึพอใจ 
ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก
องคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มหีลังคาทรงกระดองปู 
แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชม
ยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี
(กวางตุง้) ฟกุเกวี๋ยนทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มี
เรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี ้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์ชมสะพานญีปุ่่ น 
สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชน
หลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่ง
ความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร 
โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวห
ย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) พาท่านอสิระ     ชอ้ปป้ิงรา้นหยกและอญัมณีตา่งๆ รา้น OTOP 
รา้นยางพารา และรา้นเยือ่ไผ่ ใหท้่านเลอืกซือ้และชมตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่

เมอืงดานังชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืงดานัง
ไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง แวะชมความสวยงามของ
สะพานแหง่ความรกั และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้า
จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้มงักรราดซอส โตะ๊ละ 1 ตวั  
ทีพ่กั GRAN SEA HOTEL DANANG หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 เมอืงดานงั-ตลาดฮาน-โบสถส์ชีมพ-ูสนามบนิดานงั-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมาย

เป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก 

รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้

ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ 

จากนัน้แวะชมโบสถค์รสิตด์านงัหรอืโบสถค์รสิตส์ชีมพูสดใส

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงดานัง สรา้งขึน้ปีพ.ศ.2466 สมัยทีต่กเป็นอาณา

นคิมของฝรั่งเศส สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดานัง 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย ** บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ 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) 
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อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

02-05 มกราคม 2566 13,999 13,999 5,000 
05-08 มกราคม 2566 14,999 14,999 5,000 

08-11 มกราคม 2566 13,999 13,999 5,000 

13-16 มกราคม 2566 14,999 14,999 5,000 

16-19 มกราคม 2566 14,999 14,999 5,000 

19-22 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

22-25 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

25-28 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

28-31 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

31 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2566 14,999 14,999 5,000 

03-06 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 

06-09 กมุภาพนัธ ์2566 14,999 14,999 5,000 

09-12 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 

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

15,999 15,999 5,000 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทาง

ไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
 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 (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกโปรแกรมทัวรไ์ปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี ค่ามนิบิาร ์              คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (หากเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่ 1 ทา่น) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น 
 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 

20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื 

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

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ต่อ

ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หาก

ทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิ

ของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากท่าน

ช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เงือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกคา้ท า
การจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมค่าทัวร์
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้
ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกด
ชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่     ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทาง
ไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และไม่
คนืค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการ
ของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง
บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถน ามา
เลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



PVN24-SL 4D3N  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน 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 ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การ
นัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เก ิดจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


