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รหสัทวัร ์VAN792 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เทีย่วเวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์4 วนั 3 คนื 
  พกัหร ู4 ดาว 3 คนื (บานาฮลิล ์1 คนื และดานงั 2 คนื) 
  เช็คอนิแลนดม์ารค์ สะพานมงักร คารฟ์ดรากอ้น เรอืกระดง้สะพานแหง่ความรกั   

 เมอืงฮอยอนั สะพานญีปุ่่ น บา้นโบราณ 
  เช็คอนิคาเฟ่แหง่ใหม ่Son tra marina  
  เมนูพเิศษ !! หมอ้ไฟซฟีู๊ ด และอนิเตอรบ์ุฟเฟ่ตบ์านาฮลิล ์

  
FLIGHT       
DEPARTURE :    PG947   DMK-DAD   11.00 – 12.45 น. 
RETURN        :    PG948   DAD-DMK   13.35 – 15.30 น. 
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หมายเหต ุ
เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ข ึน้อยู่กบักรมท่า และสภาพอากาศ หากทา่นมคีวามจ าเป็น
จะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบั
ทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลา
เดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขอ
อภยัในความไมส่ะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก กรงุเทพ สุวรรณภูม-ิสนามบนิดานงั-วดัลงิหอ์ ึง๋ เจา้แมก่วนอมิ - บานาฮลิล-์กระเชา้บา

นาฮลิล-์ชมสะพานมอืสทีอง สะพานโกเดน้บรดิจ ์สวนสนกุ FANTASY PARK 

08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์าย

การบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) โดยทา่นจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  

ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

11.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิที ่PG947  

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง 

12.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรตาม

ขัน้ตอน น าท่านรับสัมภาระ และออกเดนิทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนาม

เหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

น าท่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัลงิหอ์ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่า เป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืง

ดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และจติใจของชาว
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เวยีดนาม นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง

ถงึ 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหา

ปลานอกชายฝ่ัง และยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง เดนิทางสู ่เมอืงตากอากาศภเูขาบานา

ฮลิล์ น าท่านน ัง่กระเช้าลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ดในโลกขึน้ไปทีบ่านาฮลิล ์(BA NA HILLS) เมือง

ฝร่ังเศสในเวยีดนามอนัแสนสวยในหบุเขาสงู ทีม่อีากาศดปีระมาณ 10 กวา่องศา ภเูขาแหง่นีป้ระกอบไป

ดว้ยสถานทีท่่องเที่ยว รีสอรท์ โรงแรม และสวนสนุก อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์บนสะพานโกเดน้

บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม จดุเดน่

ของสะพานนีค้อืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยกัษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัว่าก าลัง

เดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลน่ สวนสนุก (FANTASY 

PARK) (ราคาทัวรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกทกุเครือ่งเลน่ ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่ง

เล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครือ่งเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบใหท้่านเลอืก 

อาทเิชน่ โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร,์ รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับ

เครือ่งเล่น รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ

ภายในสวนสนุกตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ  

 พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel ระดบั 4 ดาว  

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 

เง ือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครวั 4 ทา่น หากตอ้งการพกัหอ้งเดยีวกนั เป็นหอ้ง FAMILY BUNK (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) 

สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่** 
2. กรณีมา 3 ทา่น และตอ้งการพกัดว้ยกนั ช าระเพิม่หอ้งละ 1,500 บาท จะอพัเกรดเป็นหอ้ง FAMILY เนือ่งจาก

หอ้ง FAMILY มคีอ่นขา้งจ ากดั ดงัน ัน้หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว กรุณาสอบถามหอ้งพกักบับรษิทักอ่น

ท าการจองทวัร ์
3. เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง   ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์ช าระเพิม่ 2,500 บาทตอ่ทา่น 

 

วนัทีส่อง บานาฮลิล-์สวนดอกไม ้รถรางขึน้เขา อโุมงคเ์ก็บไวน-์son tra marina bay-รา้นเยือ่
ไผ-่สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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ใหท้่านชม สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถกูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม มี

มมุถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถ่ายภาพอยา่งจุใจ ทา่นสามารถเลอืกเลน่ “รถราง” เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่

ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยู่

กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทาง

เจา้หนา้ที่จะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลกึไดใ้นราคา

ประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักท่องเทีย่ว) อสิระใหท้า่น น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาชม 

อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายใน

อโุมงคจ์ะมอีณุภมูทิี ่16 – 20 องศา เป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรับการบม่ไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกออกแบบโดย

สถาปนกิชาวฝร่ังเศส จากนัน้น าทกุทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าลงจากบานาฮลิล ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่Cafe’ Son tra marina เป็นคาเฟ่รมิทะเลแหง่ใหมข่องเมอืงดานัง    ใหท้า่นอสิระ

เลอืกซือ้เครือ่งดืม่ และเพลดิเพลนิกบับรรยากาศสดุฟิน อสิระใหถ้า่ยภาพตามอธัยาศัย (ราคาทวัรไ์ม่

รวมคา่เครือ่งดืม่และขนมตา่งๆ) กรณี Cafe’ ปิด หรอืไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร ขอสงวนสทิธิน์ าทา่น

เดนิทางสูร่า้นกาแฟแหง่ใหมแ่ทนโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหมเ่มอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ทีเ่มอืง

ดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง ตอ้งแวะชมความ

สวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้าจากปากคลา้ย

กับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้น มี

ความหมายใหช้าวเวยีดนามหมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ่ เรยีนสูงขึน้ก็จะ

กลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิและชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีคู่่รักนยิม

มาเขยีนชือ่พรอ้มคลอ้งกญุแจ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั GRAN SEA HOTEL DANANG หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัทีส่าม หาดหมเีคว-เมอืงฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น-ลอ่งเรอืกระดง้-เทีย่วเมอืงมรดก
โลกฮอยอนั-วดักวางตุง้-พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง ใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั ระหว่างทางแวะชมบา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง

ไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ ในปัจจุบันอาชพี

หลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมง ใหท้่านสัมผัสกบัประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้สนุกสดุมันสก์ับ

กจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ (Bamboo basket boat) ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาว

ทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้าย

เรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตรี (คา่ทปิส าหรบัคนพายเรอืกระดง้ ทา่นละ 50 บาท หรอื

แลว้แตท่า่นพงึพอใจ ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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 อายุ

ยาวนานกว ่า  200 ปี  ซึง่สร า้งในแบบผสมผสาน

สถาปัตยกรรมทีย่ ังคงเหลอือยู ่ของชาวจนีเขา้เมือ่

ศตวรรษที ่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ 

ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื 

อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์

เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไม ้

แกะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (หมอ้ไฟ ซฟีู๊ ด) 

ทีพ่กั GRAN SEA HOTEL DANANG หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงดานงั-ตลาดฮาน-สนามบนิดานงั-กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

เดนิทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย 

อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอื

อันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ 

สนามบนิดานัง เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย **บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 

1 ชิน้ **  

13.35 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดานงั โดยสายบนิ บางกอกแอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิที ่PG948   

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 

อตัราคา่บรกิาร 
ก าหนดการ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

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

23-26 เมษายน 2566 15,999 15,999 5,000 

24-27 เมษายน 2566 15,999 15,999 5,000 

30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2566 18,999 18,999 5,000 

01-04 พฤษภาคม 2566 18,999 18,999 5,000 

02-05 พฤษภาคม 2566 17,999 17,999 5,000 

04-07 มถินุายน 2566 16,999 16,999 5,000 

07-10 มถินุายน 2566 15,999 16,999 5,000 

19-22 มถินุายน 2566 14,999 14,999 5,000 

13-16 สงิหาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

16-19 กนัยายน 2566 16,999 16,999 5,000 

23-26 กนัยายน 2566 16,999 16,999 5,000 

30 กนัยายน-03 ตลุาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

01-04 ตลุาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

07-10 ตลุาคม 2566 17,999 17,999 5,000 

10-13 ตลุาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

15-18 ตลุาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

23-26 ตลุาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

28-31 ตลุาคม 2566 17,999 17,999 5,000 

04-07 พฤศจกิายน 2566 17,999 17,999 5,000 

11-14 พฤศจกิายน 2566 17,999 17,999 5,000 

18-21 พฤศจกิายน 2566 17,999 17,999 5,000 

25-28 พฤศจกิายน 2566 17,999 17,999 5,000 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

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

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมม่รีาคาเด็ก และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ 

เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทาง
ได ้

 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 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีคร ัง้  
(เนือ่งจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะ 

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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สัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 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% 
 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 
 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้

ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทุก

ครัง้ 

 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 ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกคา้

ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไมส่ง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และไม่
คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 



PVN26-PG 4D3N  

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 

20 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต ่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 ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

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

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง 
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัติเหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 

 


