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เวยีดนามกลาง   

 เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื 
 ซุปตารบ์านาฮลิล ์ภาค 3 มาแลว้วุย้  

ก าหนดการเดนิทาง ตลุาคม - ธนัวาคม 2561 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  BANGKOK AIRWAYS 
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สมัผสัการบรกิารสดุพเิศษความสะดวกครบครนั ดว้ยสายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ 
น าทา่นเหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั หรอืสนามบนิดานงั 

น ัง่กระเชา้บานาฮลิล ์เขา้ชมแฟนตาซปีารค์ สะพานทอง พระราชวงัเว ้
น ัง่เรอืกระดง้ เมอืงโบราณฮอยอนั ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน วดัลนิหอ์ ึง๋ 

 มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กระเชา้บานาฮลิล ์– บานาฮลิล ์Fantasy Park 
 (รวมเครือ่งเลน่) – นอนพกัทีบ่านาฮลิล ์

 
08.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์ F สายการบนิ

บางกอกแอรเ์วยส์ (PG)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและน า
ทา่นโหลดสมัภาระ  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่29 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่30 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่5 – 8 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่6 – 9 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่7 – 10 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่12 – 15 พฤศจกิายน 2561  14,888 14,888 6,000 

วนัที ่13 – 16 พฤศจกิายน 2561 13,888 13,888 6,000 

วนัที ่20 – 23 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่27 – 30 พฤศจกิายน 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่28 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่3 – 6 ธนัวาคม 2561 15,888 15,888 6,000 

วนัที ่4 – 7 ธนัวาคม 2561 15,888 15,888 6,000 

วนัที ่10 – 13 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่11 – 14 ธนัวาคม 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่17 – 20 ธนัวาคม 2561 13,888 13,888 6,000 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.00 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่PG947 (พรอ้มบรกิารเสริฟ์อาหารบนเครือ่ง)  

12.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง ของเมอืงดานัง ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้
น าทา่นรับสมัภาระ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

 (เวลาประเทศเวยีดนามกบัประเทศไทยจะเป็นเวลาเดยีวกนั) 
  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 
 เมอืงดานงั ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ทศิเหนือตดิกับเมอืงเว ้ทศิตะวันตกและทศิ

ใตต้ดิกบัจังหวัดกว่างนาม สว่นทศิตะวันออกตดิกับทะเลจนีใต ้เมอืงดานัง ตัง้อยูห่่างจากเมอืงฮานอย
ไปทางทศิใต ้764 กโิลเมตร และห่างจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนือ 964 กโิลเมตร เมอืงเวเ้คย
เป็นเมอืงหลวงเก่าของประเทศเวยีดนาม เมอืงดานังเป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาว และมภีูเขาหนิอ่อน 
สลับซับซอ้นและยังเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญ เหตุเพราะในแถบนี้มหีมูบ่า้นชาวประมงจ านวนมากจงึท าให ้
เกดิเป็นเมอืงทา่ทางการคา้ทีส่ าคัญเมอืงตากอากาศ บานาฮลิล ์ตัง้หา่งจากเมอืงดานังประมาณออกไป
ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหลง่ทอ่งเทีย่วตากอากาศมา
ตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส สมัย
อาณานคิมตัง้แตปี่ 1919 หลังจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพ ้และไดเ้ดนิทางกลับประเทศไป ท าให ้
บานาฮลิลถ์กูทิง้รา้ง และไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับได ้
มกีารสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับน ้าทะเล  

 หลังรับประทานอาหารใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ
 จนิตนาการของการผจญภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ 
 รถรางและบา้นผสีงิทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ) เครือ่งเลน่ทีเ่ป็นสวนสนุกของบานาฮลิลใ์หท้า่นไดเ้ลน่เครือ่ง
 เล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท้่านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของ
ไดโนเสาร ์ รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเล่น นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านได ้
 เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอกีดว้ย และยงัมเีครือ่งเลน่อืน่ๆอกีใหท้า่นไดล้องพสิจูนอ์กีมากมาย 
 จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมสะพาน Golden Bridge ซึง่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึง่เปิดให ้
 นักทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานี ้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารบฟุเฟ่ บนบานาฮลิล ์(2)  

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง    บานาฮลิล ์– เมอืงลงัโก – พระราชวงัไดโนย้ (พระราชวงัเว)้ – ตลาดดองบา 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
ในชว่งเชา้อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูบนบานาฮลิลห์ลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางน่ังกระเชา้เพือ่เดนิทางตอ่ไป
ยังเมอืงลังโกน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงลงัโก น าท่านชมววิทวิทัศน์และน าคณะสัมผัสกับธรรมชาติ
ของเมอืงแห่งนี้ เมอืงลังโก (Langco) เป็นต าบลหนึง่ในอ าเภอฝูหลก จังหวัดเถือ่เทยีนเว ้ประเทศ
เวยีดนาม ลังโก หมายถงึ“หมู่บา้นนก” เป็นเมอืงผ่านและเมอืงพักในเสน้ทาง ดานัง-เว ้(เมอืงมรดก
โลก) ตัง้อยูห่่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได ้
เห็นรถลอดอโุมงคห์ายเวนิจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันทีน่ี่ เพราะลังโคเป็นเมอืงรมิ
ทะเลทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งอาหารทะเลอรอ่ยสดใหม ่ทะเลสาบลังโกมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่สวยงาม ผูค้น
ทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเลีย้งหอย จับปลา ท าการประมงพืน้บา้น เป็นตน้ 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูSeafood (4) 
 

 หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงเว ้เมอืงเวเ้ป็นเมอืงเก่าของเวียดนามในสมัยทีป่กครองดว้ย
กษัตรยิ ์(เวยีดนามและชาตติะวนัตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ และกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีน
ทกุพระองค ์ตัง้แตอ่งคท์ี ่1 ถงึองคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวังแห่งนี้ เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึ
มีชือ่ว่าเป็นเมืองของกษัตรยิ์ และเป็นที่มาของตน้แบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เช่น อาหาร
เวยีดนาม และ ชดุ อา่วหญา๋ย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิ
ชาวฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือ
พระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนักต่างๆรวมถงึก าแพง
โดยรอบของพระราชวังทัง้หมด ไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝร่ังเศสโดยการขนสง่จากทางเรอื 
ค าว่าพระราชวังตอ้งหา้ม กล่าวว่าภายในพระต าหนักชัน้ในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับราชวงศ์

เท่านั้น หา้มบุคคลที่ไม่ใช่เครือญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไม่มสีทิธิ์
ออกมาภายนอกได ้คนทั่วไปจงึเรยีกพระราชวงัแหง่นีว้า่พระราชวงัตอ้งหา้ม เหมอืนกบัทีค่นจนีเรยีกพระ
ราชกูก้งวา่พระราชวังตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนั พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่มจัตุรัส ลอ้มรอบ
ดว้ยคนู ้าขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น (คลา้ยกับพระราชวังสวนจติรลดา) พระราชวังแห่งนี้ใชเ้ป็นทีป่ระทับของ
กษัตรยิใ์นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตัง้แต่จักรพรรดยิาลอง องค์ที่ 1 จนถงึจักรกรพรรดเิบ่าได๋ 
กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย องคท์ี ่13 ซึง่ทรงสละอ านาจใหก้ับรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี 
พ.ศ. 2488 (ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลที ่8 ของราชวงศจั์กร)ี 
 

 

 

 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดดองบา อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้หตักรรมและเสือ้ผา้ตา่งๆ รวมถงึ
ของฝากตา่งๆ รวมถงึขนมและของฝากอืน่ทีใ่หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งอสิระ 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตารคาร 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Floating Restaurant  (5) 

ทีพ่กั โรงแรม Huong Giang Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม   เว ้– ล่องเรอืมงักรสกัการะวดัเทยีนมู่ – สะพานมงักร – หมู่บา้นหนิอ่อน –  วดัลนิหอ์ ึง๋ –  

หมูบ่า้นก ัม๊ทาน –  ฮอยอนั – ดานงั 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (6)  
 หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้จากนัน้น าท่านไดล้่องเรอืมังกรตามสายแมน่ ้าหอม ให ้
 ทา่นไปชมววิทวิทัศน์ของสองฝ่ังแมน่ ้าหอมทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นเรอืนสมัยเวยีดนามทีย่ังคงเอกลักษณ์รูป
 แบบเดมิไว ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสกัการะ วดัเทยีนมู ่ 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นขายของโอทอ๊ปของเวยีดนาม ใหท้า่นไดอ้สิระชมิชา ขนมชือ่ดังขึน้ชือ่ของ
 เวยีดนาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศ ย 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ดานัง เป็นเมอืงท่าส าคัญของประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูช่ว่งกลาง
 คอ่นไปทางใต ้คอืรมิชายฝ่ังทะเลจนีใตแ้ละทีร่าบสงูตอนกลาง จัดเป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนาม
 ซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญ รวมถงึเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
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 เวียดนาม นอกจากนี้ดานังก็ยังมสีถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยมมากมายซึง่สามารถดงึดูดนักท่องเที่ยว
 ตา่งชาตใิหม้าเยอืนไดด้ังนี้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูSeafood (7)  

 หลังจากรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีน่ีนั้บเป็นหนึง่ในงานหัตกกรม
ศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที่ลว้นปริษฐ์ดว้ยมือจากช่าง
หลากหลายแขนง และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าท่านแวะสักการะ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งนี้เป็น
สถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี ้นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้
ปนูของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มี
ความเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหง่นีย้งัเป็น
สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่
ในเมอืงฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมยัสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของ
เหลา่ทหารหาญ ในปัจจบุนัอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะประกอบอาชพีการท าประมงเป็นหลัก ในระหว่างที่
ใหท้่านท าท ากจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ นัน้ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบา้น และ
ระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่
ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี

  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั เมอืงฮอยอันเป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีนใตท้าง
ตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดตีเคยเป็นเมอืงท่าที่
ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้หา่งจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเทีย่วทาง
วัฒนธรรมทีส่ าคัญอกีแห่งหนึง่ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืง
เกา่ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตัวอยา่งของเมอืงท่าในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้น
สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาติ
ไวไ้ดอ้ย่างมเีอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งด ีอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและเทีย่วชมภายในเมอืงฮอยอนั 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเพือ่เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงดานังใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย  
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8)  

ทีพ่กั โรงแรม Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ ดานงั – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน – กรงุเทพ 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 จากนัน้น าท่านแวะสักการะ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงดานัง ภายในวหิารแห่งนี้เป็น

 สถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี ้นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้

 ปนูของเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้งถงึ35 เมตร มี

 ความเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหง่นีย้งัเป็น

 สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก 
 

 น าทา่นเดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ในตลาดมสีนิคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิไมว่า่จะ

เป็น เสือ้ผา้ , กระเป๋า , รองเทา้ , เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์, รวมถงึของหวานชอ๊คโกแลตตา่งๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั หมีข่วาง หรอืขนมปงัเวยีดนาม เพือ่สะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง (10)  

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตดิานงั  

13.35 น. เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS 

เทีย่วบนิที ่PG948 (พรอ้มบรกิารเสริฟ์อาหารบนเครือ่ง)   

15.25 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ทา่น/วนั, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
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 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


