
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12500 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

Super Surprise Vietnam 

 เว้ ดานัง ฮอยอัน  
6 วัน 3 คืน 

 

 
 



 
 

By Nok Air บินตรงเหมาล า.. 
 เมืองดานัง... เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย  

 เมืองเว้... เมืองหลวงเก่าทีม่ีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง  

 เมืองฮอยอัน... เมืองมรดกโลกทีส่วยงามและเงียบสงบ  

 ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นัง่กระเช้าที่ยาวท่ีสุดในโลก  

 สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์... เอกลักษณ์อันงดงามของเมืองดานัง  

 Vincom Center... แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังคุณภาพเยี่ยมท่ีสุดในโลก 

 

**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ 800 บาท/ท่าน  

ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ทีดู่แลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร** 

Day1    กรุงเทพมหานคร  (ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

23.00 น. นัดรวมตัวสมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก 

เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ

เดินทางและน าท่านโหลดสัมภาระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

Day2 ท่าอากาศยานดอนเมือง–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง–ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลัก

หินอ่อน บานาฮิลล์(ค้างคืน)-กระเช้าลอยฟ้า 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

NOK AIR เที่ยวบินที ่DD…… 

 

03.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วน าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่

ตัวเมืองดานัง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนาม

เหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง

ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็น

เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 

กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 

1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วย

เหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที ่

15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้

ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพ

เดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  

 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ทีน่ี้นับเป็นหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของ

ประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่าง

หลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บ่าย น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไป

ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่ง

ท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้าง

บ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบ

สงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ท าให้บา



 
 

นาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมือง

ท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอย

ฟ้า ทีม่ีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ าทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางส าหรับขึ้นไปยังยอด

เขา    

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟ่นานาชาติ บนบานาฮิลล์  

ทีพ่ัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day3   บานาฮิลล์-สวนสนุก The Fantasy Park-สวนดอกไม้-สะพานโกเด้นบริดจ์-เมืองเว้ 

  ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ าหอม-แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระให้ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ

จินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่า

เครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มี

หลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ 

รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และ

อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก

อีกด้วย และอิสระท่านเดินชม สวนดอกไม้ สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้ เมืองหนาว

หลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย 

  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บ่าย อิสระให้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือ

ยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มี

ความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร โค้งไปตามแนวเขา 

จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะท าให้รู้สึก

ราวกับว่าก าลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้

ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็นเมืองเก่าของเวียดนามใน

สมัยที่ปกครองด้วยกษัตริย์ (เวียดนามและชาติตะวันตกจะใช้ค าว่า Emperor หรือ

จักรพรรดิ) กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ที่ 13 จะ

ประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีชื่อว่าเป็นเมืองของ

กษัตริย์ และเป็นที่มาของต้นแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม 

และ ชุดประจ าชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ าชาติของสตรีเวียดนาม  

 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ 

รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ 

ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อ

สินค้าตามอัธยาศัย 

 

น าท่าน ล่องเรือแม่น้ าหอม หรือ เรือส าราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ไปตาม

แม่น้ าเฮืยงยางหรือแม่น้ าหอม ให้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น้ าที่เต็มไปด้วย

บ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนที่ยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเดิมไว้ ตลอดจนวิถีชีวิต

ของชาวพื้นเมืองสองฝั่งแม่น้ าที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพหลัก 



 
 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ  

 

ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได้สวม ชุดประจ าราชวงศ์เวียดนาม โดยจะมี

การจับฉลากว่าท่านไหนจะได้สวมชุดเป็นใครในราชวศ์ และนั่งรับประทานอาหาร

ประจ าทีข่องต าแหน่งนั้น 

ทีพ่ัก  โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

Day4 วัดเทียนมู่-พระราชวังไดโน้ย-สินค้า OTOP-เมืองลังโก-ดานัง-สะพานแห่งความรัก 

 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองดานัง ศูนย์กลางทางพุทธศาสนา

นิกายเซน โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหล่ียมแบบจีน สูงลดหล่ันกันลงมาทั้งหมด 

7 ชั้น โดยแต่ละชั้นแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีศิลาจารึก 

ระฆังส าริดขนาดใหญ่มีน้ าหนักถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์ 

คอยปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากวัด วัดแห่งน้ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ

การเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 เจ้าอาวาสของวัดได้ขับรถออสติน

สีฟ้าไปเผาตัวเอง ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ในปัจจุบัน เพื่อประท้วงการบังคับ

ให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์ และใช้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบู

ชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนี้ท่านจะได้เห็นรถออสตินสีฟ้าคัน

ดังกล่าวจัดแสดงอยู่ภายในวัด 

 น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจ าลองแบบมาจาก

พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการ

ก่อสร้างพระต าหนักต่างๆ รวมถึงก าแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมดได้น าอิฐมา

จากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนส่งจากทางเรือ ค าว่าพระราชวังต้องห้าม กล่าวว่า

ภายในพระต าหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศ์เท่านั้น ห้าม

บุคคลที่ไม่ใช่เครือญาติของกษัตริย์เข้าไปเด็ดขาด หรือหากเข้าไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์

ออกมาภายนอกได้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังต้องห้าม 

เหมือนกับทีค่นจีนเรียกพระราชกู้กงว่าพระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังได

โน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ล้อมรอบด้วย  คูน้ าขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้าย

กับพระราชวังสวนจิตรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์

เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง องค์ที่ 13 จักรกร



 
 

พรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย ซึ่งทรงสละอ านาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดี

โงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที ่8 ของราชวงศ์จักรี 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

บ่าย น าท่านชม สินค้า OTOP ทีข่ึ้นชื่อของเมืองเว้ เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ 

เหล้ายาดองฮ่องเต้ สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูง คนทีรู่้จักได้อย่างดี 

น าท่านผ่าน เมืองลังโก (Langco) ชมวิวทิวทัศน์เมืองลังโก เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอฝู

หลก จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถึง “หมู่บ้านนก” เป็นเมือง

ผ่านและเมืองพักในเส้นทาง ดานัง-เว้ (เมืองมรดกโลก) ตั้งอยู่ห่างจากตัวดานัง

ประมาณ 40 กม. ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นรถลอด

อุโมงค์หายเวิน ลังโคเป็นเมืองริมทะเลที่ขึ้นชื่อ ทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกว้าง

ใหญ่สวยงาม ผู้คนทีอ่าศัยอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเล้ียงหอย จับ

ปลา ท าการประมงพื้นบ้าน เป็นต้น 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่

ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทาง

ทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัด

กว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว 

และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่ส าคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้าน

ชาวประมงจ านวนมากจึงท าให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของ

เวียดนาม 

 น าท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่

สะพาน จากนั้นน าท่านชม รูปปั้นปลามังกร ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่

ก าลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล ้ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (9)  

ทีพ่ัก  โรงแรม Dylan ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Day5  วัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-พิพิธภัณฑ์ศิลปะ-โบสถ์ลูกไก่-ตลาดฮาน-ช้อปปิ้ง Vincom 

Center  

   ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 น าท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็น

สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบ

นี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่ง

ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อท่ีว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครอง

ชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคน

ให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจ านวนมาก 

 

น าท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ

เมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความ

ยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งาน

ตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

จากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

บ่าย  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีงานศิลปะส่วนใหญ่ที่ท าจากหิน

ทรายแกะสลักไว้มากมาย  

 

 น าท่านชม โบสถ์ลูกไก่ ทีช่าวฝรั่งเศสมาสร้างในช่วงยึดครองเวียดนาม  

 

 น าท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้ง

ชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออัน

วิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติ

เวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อ

เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า 

รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้

อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 



 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ Vincom Center Shopping Mall ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า

สองแห่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันโดยมีถนนจอแจกั้นกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มี

ลักษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะที่ตึก B นั้นมี

ลักษณะเป็นตึกกระจกระฟ้าในรูปแบบทันสมัยพิเศษ 

 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day6  ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพมหานคร) 

 

  

   

00.15 น. เดินทางสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที ่DD……. 

 

01.45 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ

ประทับใจ 

 

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 



 
 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน า

เที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ 

โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว 

 12 – 17 เมษายน 2562 (ไม่ลางาน) 

 
19,997 19,997 7,900 

13 - 18 เมษายน 2562 (ลา 1 วัน) 

 
17,997 19,997 7,900 



 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

ตามกรรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 

เครื่องดืม่ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่

ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือ

สัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไป

แล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 800 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแล

คณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

เดินทางขึ้นต่ า 34 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่าน

ยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตาม

ประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวัน

อื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

 

 

 

 



 
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท เนื่องจากเป็นเทศกาลช่วงปีใหม่ ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสาร

การจอง 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มี

เงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

และข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ท้ังหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมา

ทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์

โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 

ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่

คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้

บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ

ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 



 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 

34 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

ก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก

สาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท

ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพัก

ส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็น

กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจาก

การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่

เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพัก

เดี่ยว โดยไม่มคี่าใช้จ่ายเพิ่ม  



 
 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ 

รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลย

พินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางใน

บางครั้งทีต่้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

15. การบริการของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 

ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


