
 
เวยีดนามกลาง3วนั2คนื 

ดานงัฮอยอนัพกับานาฮลิล ์1คนื 
ซุปตาร.์..ทา้ลมหนาวฮาวยไูลแดด๊แตแ๊ดแดด่แตด่แตแ๊ดแ่ดด๊แตด่ 

กาํหนดการเดนิทางพฤศจกิายน2565 - มกราคม 2566 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นงักระเชา้ขนึ ยอดเขาบานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม ่สะพาน

โกเดน้บรดิจพ์รอ้มคา้งคนืบนบานาฮลิล1์ คนื 
 ชมอารยธรรมโบราณแหง่เมอืงฮอยอนั นงัเรอืกระดง้  
 สกัการะวดัลนิหอ์งึชอ้ปปิง ตลาดฮาน พรอ้มเมนพูเิศษ กุง้มงักร  

“มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว 
4 - 6 พฤศจกิายน 2565 11,888 4,000 

11 - 13 พฤศจกิายน 2565 13,888 4,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัแรก      ทา่อากาศยานดอนเมอืง - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - บานาฮลิล ์- สะพานโกเดน้บรดิจ ์-   
 สวนสนุกThe Fantasy Park 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

(FD)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสมัภาระ  
09.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

(FD)เทยีวบนิท ีFD636 
11.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงัประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (1) 

นําท่านสู ่เมืองตากอากาศขนึชือแห่งดานังบานาฮลิล์ตังห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาที บานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทียวตากอากาศมาตังแต่สมัย
สงครามโลกครังท ี1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรังเศส ในสมัยอาณานิคม
ตงัแตปี่ 1919 หลังจากจบสงครามฝรังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือกลับประเทศ 
ทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทงิรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเทียว
ตากอากาศแห่งนีอกีครังในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ีการสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้าทีมีความสูงถงึ 5,801 จาก
ระดบันําทะเล เพอืใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรับขนึไปยังยอดเขา 
 

18 - 20 พฤศจกิายน 2565 13,888 4,000 

25 - 27 พฤศจกิายน 2565 13,888 4,000 

2 - 4 ธนัวาคม 2565 14,888 4,000 

9 - 11 ธนัวาคม 2565 14,888 4,000 

16 - 18 ธนัวาคม 2565 13,888 4,000 

23 - 25 ธนัวาคม 2565 15,888 4,000 

30 ธนัวาคม 2565 - 1 มกราคม 2566 19,888 4,000 

6 - 8 มกราคม 2566 13,888 4,000 

13 - 15 มกราคม 2566 13,888 4,000 

20 - 22 มกราคม 2566 12,888 4,000 

27 - 29 มกราคม 2566 13,888 4,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิคนขบัรถทอ้งถนิตามทาํเนยีมทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 
(ยกเวน้เด็กตํากวา่ 2 ขวบ) 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กตํากวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีครงั** 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
นําท่านเดนิชม สะพานโกเดน้บรดิจ(์Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยกัษซ์งึเป็นสถานที
ท่องเทยีวทพีงึเปิดใหนั้กท่องเทียวไดเ้ทียวชมไดไ้ม่นานมานี มีความสูงจากระดับนําทะเล 1,400เมตร 
ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยักษ์สองมือ 
ผูอ้อกแบบจะทําใหรู้ส้กึราวกบัวา่กําลงัเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีทอดอยู่ในหัตถข์องเทพ อสิระใหท้่าน
ไดถ้่ายภาพและชมววิทศิทัศน ์ 

 
นําทุกท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ทีเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท ี
สวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวร์รวมค่าเครืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเครืองเล่น ยกเวน้
พิพิธภัณฑห์ุ่นขีผึง และเครืองเล่นทีใชร้ะบบหยอดเหรียญ)เครืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มี
หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก อาท ิเช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที
ชวนใหทุ้กท่านระทกึขวญัไปกบัเครอืงเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากนียังมรีา้นชอ้ปปิงให ้
ท่านไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย (การเลน่รถไฟเหาะไม่อนุญาตใหนํ้ากลอ้ง หรอืมอืถือ
ขนึมาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจะมีจุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลอืกซอืภาพตนเองไวเ้ป็นที
ระลกึไดใ้นราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทยีว) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์อาหารบฟุเฟ่ต(์2) 
ทพีกั โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัทสีอง      สวนดอกไม-้ LE JARDIN D’AMOUR- นงัรถไฟโบราณ- อโุมงคเ์ก็บไวน-์ เมอืงโบราณฮอยอนั- 
  หมูบ่า้นกมัทาน- ลอ่งเรอืกระดง้- หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น- สะพานมงักร 

เงอืนไขสาํหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
(บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสาํหรบั 3 ทา่น) 

 
1.เด็กอายุตํากว่า 11 ปี และสงูไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่เสรมิเตยีง ไม่คดิเพมิ 
2.FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชนั / 2 เตยีง) เพมิ 300 บาท/ท่าน 
3.FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชนั 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง) เพมิ 600 บาท/ท่าน 
4.กรณีพักเดยีว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพมิ 2,500 บาท/ท่าน 
 
หมายเหตุ :  
- หอ้งพกั FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจํากดั หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว กรุณาสอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทั
กอ่นทาํการจองทวัร ์
-หอ้งพกับนบานาฮลิลม์หีลายตกึซงึการตกแต่งหอ้งพกัแต่ละตกึจะแตกต่างกนัออกไปสามารถทราบไดว้่าพกัตกึไหนณวนัที
เช็คอนิเทา่นนัซงึทางบรษิทัฯไมส่ามารถความคุมการจดัการหอ้งพกัดงักลา่วไดเ้นอืงจากสทิธใินการจดัการหอ้งพกัทงัหมด
ขนึอยูก่บัโรงแรมMercure French Village Bana Hills เทา่นนั* 



เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 นําท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไมส้ไตล์ฝรังเศส ทีมีดอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ทมีมีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ
จากนันนําทุกท่านไดส้มัผัสกบัประสบการณท์เีต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการ 
 นําท่าน นงัรถไฟโบราณ ขนึเขาเพือเขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเก็บ
ไวน์ทีมีความลกึลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมิอยู่ที 16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็น
อณุหภูมทิดีสีําหรับการบ่มไวน์ สถานทีแห่งนีถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรังเศษ และสรา้งขนึตงัแตปี่ 1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝรังเศส ไดเ้วลาสมควรนําท่านนังกระเชา้
ลงจากบานาฮลิล ์

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (4) 
 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโบราณฮอยอนันําชม บา้นเลขท ี101 นับเป็นบา้นทีเก่าแก่และอยู่ในสภาพ
สมบูรณส์วยงามทสีดุในเมอืงฮอยอนั บา้น 2 ชนัทโีดดเดน่ทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วนการ
ใชง้านไวอ้ย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดมิ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งรับแขก และหอ้งครัว เป็นบา้น
ประจําตะกลู Tan Ky ถูกสรา้งมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถงึ 5 รุ่น 
 เทียวชม สะพานญปีุ่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสรา้งขนึมาแลว้กว่า 400 ปี สะพานมี
ลกัษณะโคง้แบบสถาปัตยกรรมญปีุ่ น หลงัคามุงกระเบืองสเีขยีวและเหลอืงเป็นคลนืสวยงาม เดนิเขา้ไป
กลางสะพานนําท่านสักการะ ศาลกวนอูและเมือขา้มสะพานมายังอกีฝังหนึง ท่านจะพบเห็นบา้นเรือน
เก่าแก่สไตลญ์ีปุ่ นแทท้ีทาสเีหลอืงทังเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดนิจะมีรา้นคา้ขายของที
ระลกึมากมายรมิสองฝังถนนใหท้่านไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมตามอธัยาศยั เดนิเขา้มาไม่ไกลจากสะพานญีปุ่ น
นักจะพบกบั วดัฟุกเกยีนหรอืสมาคมชาวจีนทีใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนยร์วมของ
ชาวจีนทีอพยพเขา้มาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นไดจ้ากบา้นเก่าแก่ประจําตระกูลกว่า 20 หลัง 
ปัจจุบันใชเ้ป็นทพีบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนยก์ลางของการเทียวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่น
อยู่ทงีานไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทําบุญตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณคอื การนําธูปทีขด
กน้หอยมาจุดไหวข้อพร เพอืเป็นสริมิงคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู ่ หมู่บา้นกมัทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีตังอยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่นําลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนันจะเป็นทีพักของเหล่า
ทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลกัของคนทนีีจะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก หลังจากนันนําท่านทํา
กจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถนิ และระหว่างทีล่องเรือ
กระดง้อยู่นันชาวบา้นทนีีก็จะมกีารขบัรอ้งพลงพนืเมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพอืประกอบเป็นจังหวะ
ดนตร ี(คา่ทปิสําหรับคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืแลว้แตท่่านพงึพอใจ) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทนีีนับเป็นหนงึในงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวยีดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัทลีว้นประดษิฐด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระใหท้่านได ้
เลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศยั จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ดานัง 
นําท่านชม สะพานมงักร สะพานขา้มแม่นําสายหลักของเมืองอย่าง แม่นําฮานถูกสรา้งขนึเพือเป็นจุด
เชอืมตอ่สําคญัดา้นเศรฐกจิ และกลายเป็นแหลง่ท่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของเมอืงดานัง เป็นสญัลกัษณข์อง
การฟืนฟปูระเทศและเศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ชอ่งจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตงัแตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทบีวกกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่ ทไีดร้ับแรง
บันดาลใจจากตํานานเกา่แกข่องเวยีดนามเมอืกวา่หนงึพันปีมาแลว้ ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่าน



สามารถเดนิไปยัง สะพานแห่งความรกั สะพานทีถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู ่แม่นําฮาน 
เมอืเดนิลงไปท่านจะสามารถเห็นววิของสะพานมังกรไดอ้ย่างสวยงาม รวมไปถงึในบรเิวณนันจะมี รูปปัน
ปลามงักรพน่นําทถีอืไดว้่าเป็นอกีสัญลักษณ์หนึงของเมืองดานังเคยีงคู่ไปกับสะพานมังกร อสิระท่าน
ถ่ายภาพเป็นทรีะลกึตามอธัยาศยั 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (5) 
ทพีกั โรงแรม Glamour hotel Da Nang ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัทสีาม วดัลนิหอ์งึ - ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั-ทา่อากาศยานดอนเมอืง 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
นําท่านสู ่วดัลนิหอ์งึเป็นวดัทใีหญ่ทสีดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งนีเป็นสถานทบีูชาเจา้แม่กวนอมิ
และเทพเจา้องคต์่างๆ ตามความเชอืของชาวพืนเมืองแถบนี นอกจากนียังมีรูปปันปูนของเจา้แม่กวนอิ
มองคใ์หญ่ มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซงึตังอยู่บนฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มีความเชอืทีว่าคอยปกปัก
รักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีออกไปหาปลานอกชายฝัง วัดแห่งนียังเป็นสถานทีศักดสิทิธทิีมีคน
ใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจํานวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 นําท่านเดนิเทยีวชอ้ปปิงใน ตลาดฮานแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีนิยมทังชาวเวยีดนามและชาว

ไทย สนิคา้ทีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออันวจิิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม ้
แกะสลกั ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) และนอกจากนันยังมีสนิคา้อกีมากมายใหท้่านไดเ้ลอืก
ซอื เช่น เสอืเวยีดนาม ของสด ของแหง้ เสือผา้ กาแฟ สนิคา้ทีระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึง
สนิคา้พนืเมอืง ท่านจะไดส้มัผัสกบัวถิีชวีติของชาวเวยีดนามในปัจจุบันไดอ้ย่างแทจ้รงิ อสิระใหท้่านได ้
เลอืกซอืของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงัเพือเดนิทางกลับประเทศไทย
(แจกขนมปงัเวยีดนามใหแ้กท่กุทา่นทสีนามบนิทา่นละ 1 ชนิกอ่นออกเดนิทาง) 

12.00 น. เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) เทยีวบนิท ีFD637 
15.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

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

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนอืงมาจากเหตุการณ์ตา่ง ๆ ทอีาจเกดิขนึจากเหตุสุดวสิยั เชน่ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง 
สภาพการจราจรทงัทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทไีม่
เออือาํนวย ทงันทีางเราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั และการบรกิารของรถ

หมายเหตุ : เนอืงจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ณวนัเดนิทางจรงิอาจจะมเีหตุการณ์ททีําใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้
หรอืเปลยีนแปลงเวลาบนิหากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจากการ
เดนิทางโปรดสํารองเวลาในการจองตวัเครอืงบนิไวอ้ยา่งตํา 4-5 ชวัโมงทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึในสว่นของตวัเครอืงบนิทไีมเ่กยีวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์



บสันําเทยีว ตามกฎหมายของเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนั ๆ เป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ตามรายการทรีะบุ    
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ   
 คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่เบยีประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทียว วงเงนิค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใชจ้่ายในการ

เดนิทางกลบัประเทศ) 
 ภาษีมูลคา่เพมิ 7 %  
 ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

 
 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครืองดมื ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์
ในหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศ
เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามสําหรับชาวตา่งชาต ิทไีม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินัน ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 มดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากทที่านสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง
ภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชําระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงอืนไข 

 เมอืท่านชําระเงนิไม่วา่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที
ไดร้ะบุไวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ มาทางอเีมลลข์องเซลลท์ทีา่ตดิตอ่ 

 ส่งรายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

 

 

 

 

 เนืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตงัแต ่30 วนัขนึไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ  
ในกรณีทวีนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

เงอืนไขการจองและการชําระเงนิ 

โปรดตรวจสอบPassport : จะต้องมีอายุคงเหลือณวนัเดินทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลือ
หนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ท ี

เงอืนไขยกเลกิการจอง 



 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอนืๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ชีําระแลว้ทังหมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบ และ คนืค่า

ทัวรส์ว่นใดสว่นหนงึใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทังสนิ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ทังนีขนึอยู่กับช่วงพีเรียดวันทีเดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลอืนวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักค่าใชจ้่ายการ
ดําเนนิการตา่งๆ ทีเกดิขนึจรงิสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลยีนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสนิ 
 
 
 
 

1. กรณีผูร้่วมคณะยนิดทีจีะเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทัสงวนสทิธ ิไม่มหีวัหวัหนา้ทวัร ์ (มไีกด์
ทอ้งถนิตลอดการเดนิทางทเีวยีดนาม) 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 

ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTripleโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทียวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรใน
วนัเดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทพีาสปอรต์ของท่านชํารุด หรอืมตีราปัมใดๆทไีม่เกยีวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถ
ใชเ้ดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ เนืองจากทางบรษัิทไดม้ีการชําระค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางทังหมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทาํการจองเพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 
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