
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢  

➢  

➢  

➢  

➢  

➢ นัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน 

➢ ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม ,นัง่รถซิโคล่ชมเมืองเว ้

➢ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 2 มื้ อ 

➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 4 ดาว 
 

กรณีลูกคา้มีซื้ อตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกับทางเจา้หน้าที่อีกครั้ง 

 

ก าหนดการเดินทาง: มิถุนายน2565 - มีนาคม 2566 

 



 

 

 

วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม 

07.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการ

บิน THAIVIETJET AIR  โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเท่ียวบินท่ี  VZ960 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร น าท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศ  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (1) 

บ่าย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน ้าก ร่อยที่

ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงกุ้ง 

ปลา เป็นจ านวนมาก และชมวิวที่สวยงามของ อ่าวทะเล Lang 

Co เป็นหนึ่ งในสิบอ่าวส วยงามที่ สุดใน โลกเป็นพื้ นที่ชาว

เวียดนามใช้ในการเลี้ ยงหอยเพื่อการผลิตมุก  จากนั้นน าท่าน

เข้าสู่ วัดเทียนมู๋ ไหวพ้ระขอพรเจดีย์เทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย์ 8 

เหลี่อม สูง 8 ช้ัน ซ่ึงตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น ้าหอม พร้อม

เร่ืองเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้  ยังเป็นที่

เก็ บรถ ออสติน สีฟ้ าคันประวัติ ศาสต ร์ที่ โล กต้ องจ า รึก

เนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่

วัดนี้ ไปราดน ้ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ท าลาย

พุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น ้าหอม 

จากนั้นน าท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่

รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก

มากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) 

  จากนั้นน าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้ง

เสียงดนตรี ที่มาจากเคร่ืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็น

อะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม 

ท่ีพักเมืองเว้  โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว  

วันท่ีสอง   พระราชวังไดโน้ย –นัง่ซิโคล่ชมเมืองเว้ -  รา้นเยื้ อไผ่  – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ี โรงแรม (3) 

  จากนั้นน าท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังไดโน้ย พระราชวัง

โบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให ้ เป็น

แหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ท าการของระบบพระราชวงศ์

สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์

ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้ นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 

จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการ

เป็นอย่างย่ิง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวัง



 

ได้แก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่ เรียกว่า 

“กิงถัน่” ที่ท าการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ 

ท้องพระโรงที่ เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–

ที่ส าคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห ้าม 

เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่ม

คนรับใช้เป็นขันที ที่ เรียกกันว่า ”ตื๋อกัม๋ถัน่” (ไม่ได ้เข้า

ดา้นในพระราชวัง) จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ริมอ่าว

ลังโก พิเศษ!! น าท่านนัง่รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชม

เมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามลอ้) ระหว่างทางแวะ 

ชมผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมาจากเยื้ อไม้ไผ่ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรัง่เศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่

มาเผา กลั ่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อ

สุขภาพ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (4) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก 

จากนั้นน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ

การนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. 

ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอด

ปีชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเว่ิน เก็บภาพแห่ง

ความสวยงาม  ซ่ึงสมัยก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสร้างเป็น

เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรี

สอร์ทห ้องพัก  ร้านอาห าร แล ะ สวนสนุ ก (Fantasy 

Park) ท่ีรอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่าน

นัง่รถไฟไต่เขา ที่มีที่ เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ น

ไปชม สวนดอกไม้แ ห่งความรัก Le Jardin D’Amour 

สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด น า

ท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ 

ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงค์เก็บ

ไวน์ที่ มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรัง่ เศสตอนที่เขา

มาค้นพบบาน าฮิวล์ใน ยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิ ด

ต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ใหท่้านไดอ้ิสระเล่นสวน

สนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้อง

หุ่นขี้ ผ้ึง) จากนั้นน าท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่า

ฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (5) 

  ที่พัก  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหตุ : หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พัก 3 ท่าน / มีแต่หอ้งพัก 2 ท่าน หรือพักเด่ียวเท่าน้ัน) 

 1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใชจ่้าย 

 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พัก 3 ท่าน เพ่ิม 1,000 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพักเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพ่ิม 2,500 / หอ้ง 

>>>> วันที่พักบนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<< 



 

วันท่ีสาม   บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระดง้ - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปป้ันปลามังกร 

สะพานมังกรพ่นไฟ 

เช้า  รับประทานอาหาราเช้าท่ี หอ้งอาหารบาน่าฮิลล์ (6) จากนั้นใหท่้านไดอ้ิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ 

 ไดเ้วลาอันเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานงั 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (7) 

น าท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซ่ึงเป็น

หาดที่สวยปังที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนว

ชายห าดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโล เมตร 

ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอ้ี

ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงรายสามารถนอน 

เอนและมองดูน ้าทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน 

โดยหาดหมีเควมีช่ือมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะ

ทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง

สงครามสิ้ นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 

เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่า

อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซ่ี

หรือรถประจ าทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว

ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว จากนั้นน า

ท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน า

ท่านเข้าชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบ

หินอ่อน เนื้ อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออก

จ าหน่ าย ทั ่วโลก  น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านกัม๊ทาน 

สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระด้ง เป็น

หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริม

แม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เ ป็นที่พักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะ

ขับร้องเพลงพื้ นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมา

น าที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมือง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับก ารขึ้ นท ะเบียนจาก 

UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่ บ้านโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะ

ของเมืองฮอยอัน ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้า

เมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้น ารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการ

เดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอย

อัน ซ่ึ ง เช่ือว่าถู กส ร้างเพื่อ เ ช่ือมคน ในชุมชนหลากหลายเช่ือชาติเข้าด้ วยกัน  ชม พิพิธ ภัณ ฑ์

ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ  อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึงสร้าง

ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเม่ือศตวรรษที่ 17 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 



 

จากนั้นน าท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน 

จากนั้นน าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่ก าลังจากปลากลายเป็น

มังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 

เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซ่ึงเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้

จะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น 

 

น าท่านเขา้สู่ที่พักดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ีส่ี     วัดหลิงอิ๋ง  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ท่ี โรงแรม (9)  

  น าท่านมัสการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็น

วัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปป้ันปูนขาวของเจ ้าแม่กวนอิมยืน

หันหลังใหภู้เขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้อง

คุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆัง วัดที่ตี

ประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให ้ชาวเรือรู้สึกสงบ และ

สร้างขวัญก าลังใจอย่างดี เย่ียม และเป็นที่ เคารพนับถือ

ของคนดานัง น าท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้ง

ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดยเฉพาะงาน

ฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุด

ประจ าชาตเิวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน  

 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เท่ียง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน (10) 

13.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ961  

14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเท่ียวนี้ อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม  

ท้ังนี้ ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ** 

 



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

วันทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน 

พักเด่ียว 

มิถุนายน 2565 

วันที่ 2–5 มิถุนายน 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 4–7 มิถุนายน 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 9–12 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10–13 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 11–14 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 16–19 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 18–21 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 23–26 มิถุนายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 25–28 มิถุนายน 63 13,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2565 

วันที่ 2-5 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 9-12 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 กรกฎาคม 65 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 21-24 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 23-26 กรกฎาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 28-31 กรกฎาคม 65 14,899.- 4,900.- 

สิงหาคม 2565 

วันที่ 4–7 สิงหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 6–9 สิงหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 11–14 สิงหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 12–15 สิงหาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 20–23 สิงหาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 27–30 สิงหาคม 65 13,899.- 4,900.- 



 

กันยายน 2565 

วันที่ 1–4 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 3–6 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 8–11 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10–13 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 15–18 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 17–20 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22–25 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 24–27 กันยายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 29 ก.ย.–2 ต.ค. 65 13,899.- 4,900.- 

ตุลาคม 2565 

วันที่ 1–4 ตุลาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 6–9 ตุลาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 8–11 ตุลาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 13–16 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 21–24 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 22–25 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 23–26 ตุลาคม 65 14,899.- 4,900.- 

พฤศจิกายน 2565 

วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 65 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 65 13,899.- 4,900.- 

ธันวาคม 2565 

วันที่ 1-4 ธันวาคม 65 15,899.- 4,900.- 

วันที่ 8-11 ธันวาคม 65 15,899.- 4,900.- 

วันที่ 14-17 ธันวาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 21-24 ธันวาคม 65 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 25-28 ธันวาคม 65 15,899.- 5,900.- 

วันที่ 31 ธ.ค.-3ม.ค. 65 21,899.- 7,900.- 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

หัวหน้าทัวรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้ันทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันเช้ือเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าสัมภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรับ-ส่งน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

มกราคม 2566 

วันที่ 12 – 15 มกราคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 18 – 21 มกราคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 19 – 22 มกราคม 2566 14,899.- 4,900.- 

กุมภาพันธ ์2566 

วันที่ 9-12 กุมภาพันธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 กุมภาพันธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 19-22 กุมภาพันธ ์2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 26 ก.พ.-1มี.ค. 2566 13,899.- 4,900.- 

มีนาคม 2566 

วันที่ 2–5 มีนาคม 2566 15,899.- 4,900.- 

วันที่ 5–8 มีนาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 8–11 มีนาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 12–15 มีนาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 16–19 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 19–22 มีนาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 20-23 มีนาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 21-24 มีนาคม 2566 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 มีนาคม 2566 13,899.- 4,900.- 



 

 

 

✓ มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้งพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

 ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ินและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมัดจ าในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่าง

น้อย 20 วันก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า

ทัวร์ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

• เนื่องจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋กรุ๊ประบบจะท าการ Random ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได ้  ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่

ติดกัน เราจะตอ้ง Request ขอท่ีหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น 
 

หมายเหตุ  

➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้ น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการ

เดินทาง 

 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร่้วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์

ไม่สามารถคืนเงินได ้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ินในกรณีดังต่อไปนี้  

 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจา้หน้าที่ กรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ    

 



 

 

    

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 


