
#10639 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
เมืองโบราณฮอยอัน นั่งเรือกระดง บิน FD
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน สะพานมังกร หมูบานกั๊มทาน(นั่งเรือกระ
ดง) วัดฟุกเกี๋ยน เจดียเทียนมู สุสานกษัตริยไคดิงห ตลาดดองบา เรือมังกรลอง
แมนํ้าหอม พระราชวังหลวง วัดลินหอ๋ึง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม   

Regina
Danang
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 ฮอยอัน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - วัดฟ ุกเก๋ียน - Old House of Tan Ky - สะพาน
ญ่ีป ุนในประเทศเวียดนาม - เว - วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - สุสานจักรพรรดิไคดิงห -
ตลาดดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม

  

Jasmine
Hotel or
Alba
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 พระราชวังเว - น่ังรถสามลอซิโคลเวียดนาม - ดานัง - สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซีพารค
- กระเชาบานาฮิลล   

Mecure
Bana
Hill
French
Village
บนบานา
ฮิลล

4 กระเชาบานาฮิลล - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทา
อากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿4,000

4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿4,000

10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย.
63

฿16,900 ฿16,900 ฿15,900 ฿4,000

24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย.
63

฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿4,000

1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿4,000

8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿4,000

22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿13,900 ฿4,000

29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 ฿13,900 ฿13,900 ฿12,900 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกร
เวียดนาม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

13.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย Thai Air
Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

16.45 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเท่ียวบิน FD 638

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seatบริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการน่ังแถวหนา
และน่ังติดกันหรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถ

ล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

* ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว

* ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat
แถวท่ี 1 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน

แถวท่ี 2-5 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน

แถวท่ี 6-8 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจอง**

**ตั้งแตพีเรียด 30 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน ขาไป โดยออกจากสนามบิน
ดอนเมืองกรุงเทพฯ เวลา 15.10 น. และถึงสนามบินดานัง เวียดนาม เวลา 17.00 น. เวลานัดหมายท่ีดอนเมืองเวลา 12.00
น.**

18.20 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ี
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเป็นเมืองทาท่ีสําคัญและเป็นเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเป็นเมืองทาท่ีสําคัญ

นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแหงใหมสะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหม
ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝ่ังของแมน้ําฮันประเทศเวียดนามสะพาน
มังกรถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นแหลงทองเท่ียวดานัง เป็นสัญลักษณของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Regina Danang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ของเวียดนาม

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ฮอยอัน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง) - วัดฟุกเก๋ียน - Old
House of Tan Ky - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - เว -
วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - สุสานกษัตริย ไคดินห - ตลาด
ดองบา - ลองเรือมังกรแมน้ําหอม

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seatบริการสําหรับลูกคาท่ีมีความประสงคตองการน่ังแถวหนา
และน่ังติดกันหรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถ

ล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

* ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว

* ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat

แถวท่ี 1 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน

แถวท่ี 2-5 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน

แถวท่ี 6-8 คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ**

ทาอากาศยานดานัง

สะพานมังกรเวียดนาม

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอ
สองฟากฝ่ังของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเป็น Landmark แหง
ใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Regina Danang Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู“เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองทาการคาท่ีสําคัญแหงหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเป็นศูนยกลางของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเป็นเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม เน่ืองจากเป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร

๊



เดินทางสู หมูบานกัม๊ทาน

สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดงCam Thanh Water Coconut Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู
ในสวนมะพราวริมแมน้ํา อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบาน
จะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคา
ทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว

นําทานชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอันใชเป็นท่ีพบปะของคนหลายรุน วัดน้ีมีจุดเดนอยู
ท่ีงานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเป็นกนหอย มาจุดท้ิงไวเพ่ือ
เป็นสิริมงคลแกทาน

นําชม Old House of Tan Sky ชมบานไมท่ีเกาแกและสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ปี ปัจจุบันไดรับ
การอนุรักษไวเป็นอยางดี การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีป ุน และ
เวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเป็นรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม

นําชม สะพานญ่ีป ุนซ่ึงสรางโดยชุมชนชาวญ่ีป ุนเมื่อ 400 กวาปีมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิส์ิทธิ ์ท่ีสรางขึ้นเพ่ือสวดสง
วิญญาณมังกร ชาวญ่ีป ุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดียและหางอยูท่ีญ่ีป ุน สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ีมังกร
พลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญ่ีป ุนจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติ
ขึ้นอีก

ชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยูบนสะพาน ญ่ีป ุนและท่ีฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆไวท่ีหนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเท่ียวทาน
สามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเปาโคมไฟ เป็นตน จากนั้นเดินทางสูเมืองเว

เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของ
ตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเป็น
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงท่ีมีอยูในประเทศเวียดนามใช เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

นําทานชม เจดียเทียนมูทรงเกงจีนแปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ชั้นซ่ึงแตละชั้นแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริม
ฝ่ังแมน้ําหอม

นําทานชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสานแหงน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมตะวันออกเขากับ
สถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเป็นบันไดมังกรอันโออา

อิสระชอปป้ิงท่ี ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําหอมรอบนอกจะเป็นสินคาของท่ีระลึกเป็นสวนมาก ดาน
ในเป็นของใช ท่ัวไป

(หมายเหตุ: ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 เป็นตนไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มไป สุสานกษัตริยไคดิงห)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง

พักท่ี Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว

ฮอยอัน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอีกแหงหน่ึง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็นมรดกโลก



หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)
หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีต
ชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว

วัดฟุกเกี๋ยน

Old House of Tan Ky

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม

เว

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)

 บาย

เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอันใชเป็นท่ีพบปะของคนหลายรุน
วัดน้ีมีจุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเป็นกนหอย มาจุดท้ิงไวเพ่ือ เป็นสิริมงคลแกทาน

เป็นชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี โดยเป็นบานไมท่ีเกาแกและสวยงามท่ีสุด
ของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ปี ปัจจุบันไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี และยังเป็น
ท่ีอยูอาศัยของทายาทรุนท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีป ุน และเวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเห
วียนไทฮ็อกทําเป็นรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม
สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเป็นอยางดี

สะพานเกาแกท่ีเชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาวญ่ีป ุน
ท่ีมาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพ่ือใหรถผานไดโดย
ชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งท่ีเขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการบูรณะ
ซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซ่ึงบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัสซ่ึงเป็น
ศาลเกาแกอยูคูเมืองน้ีมานาน

เมืองเวตั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษัตริยในราชวงศเหวียน ซ่ึงไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีป ุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็นสวนหน่ึงของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมี
แหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล้ําคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน้ําหอมดวย

เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมน้ําหอม เป็นอาคารทรงเจดียแปดเหล่ียม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซ่ึงสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) คําวา
เทียนหมุ แปลวา เทพธิดา ดังนั้น นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษา
ไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้งอยูฝ่ังซายของริมแมน้ําหอมของประเทศเวียดนาม ทางไป
สุสานของพระเจามิงหหมาง วัดแหงน้ีนับเป็นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเดน
ท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือ เจดียทรงเกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ันกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็นตัวแทน
ของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 พระราชวังเว - รถสามลอซิโคล - เมืองดานัง - สะพานสีทอง -
สวนสนุกแฟนตาซีพารค - กระเชาบานาฮิลล

เรือกระดงท่ีหมูบานกัม๊ทาน ไมรวมคาทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป

ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 เป็นตนไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มไป สุสานกษัตริยไคดิงห

สุสานจักรพรรดิไคดิงห

ตลาดดองบา

สุสานจักรพรรดิไคดิงห เป็นสุสานท่ีองคจักรพรรดิองคท่ี 12 สรางขึ้นและถือวาเป็นสุสาน
ท่ีงดงามของสถาปัตยกรรมการกอสรางท่ีมีลวดลายออนชอยผสมผสานกับความงามของ
ภาพตกแตงผนังดวยกระเบื้องสี ซ่ึงเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะท่ีไดรับการ
ตกทอดมานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงท่ีฝาเพดานท่ีศิลปินบรรจงใชพูกันวาด
ดวยเทา

เป็นตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ท่ีอยูติดกับเมื่อน้ําเหือง หรือแมน้ําหอม เป็นแหลง
ชุมนุมคนไทยในเมืองเวท่ีไมไดนัด หมายกันมากอน ของท่ีน่ีสามารถตอรองได และ
จําเป็นตองตอดวย เพราะราคาบางอยางก็สูง

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทา

ลองเรือมังกร ชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดมาจากบริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมปาท่ีสง
กล่ินหอม เป็นแมน้ําสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวน้ําใหเห็นอยูเป็นระ
ยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเย่ียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงน้ีสรางขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็น
ท่ีประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองค พระราชวังแหงน้ีตั้งอยูใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันย่ิงใหญและ
งดงามแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน

พิเศษ!!นําทานน่ังรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองดานังซ่ึงเป็นจุดเดนและเอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่
สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD

นําทานเดินทางสูเมืองดานัง

เดินทางสู บานาฮิลล เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการ
สรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางท่ีพักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือใชเป็นสถานท่ีพักผอนในระหวางการรบระหวาง
ท่ีน่ังกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติท้ังน้ําตก Toc Tienและลําธาร Suoi no

่ ้ ้



น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลลน้ีไดรับการบันทึกสถิติโลก
โดย World Record วาเป็นกระเชาไฟฟาท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stopโดย
ไมหยุดแวะเป็นกระเชาท่ีสูงท่ีสุดนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวากระเชา อากาศท่ีหนาวเย็น
เฉล่ียตลอดท้ังปีประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนปาท่ีอุดมสมบูรณ

นําทานชม สะพานสีทอง สถานท่ีทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็นเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล

จุดท่ีสรางความตื่นเตนใหนักทองเท่ียวมองดูอยางอลังการท่ีซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี
สวนสนุก The Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิงท่ีไมรวมใหในรายการ)ท่ีเป็นสวน
หน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและ
อ่ืนๆ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล

พักท่ี Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล

พระราชวังเว

นั่งรถสามลอซิโคลเวียดนาม

ดานัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพระราชวังเพียงท่ีน่ีท่ีเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็นท่ีประทับของกษัตริยในรา
ชวงคเหงียนท้ัง 13 พระองค ในชวงระหวาง คศ. 1802 – 1935 กษัตริยองคแรก ชื่อ
กษัตริยยาลอง (Gia Long) พระองคสรางพระราชวังน้ีเมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี
ค.ศ 1832 รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัตริยองคสุดทายท่ีประทับชื่อกษัตริย
เบาได และเป็นกษัตริยองคสุดทายของเวียดนาม

เป็นจักรยานสามลอป่ันรับจางในเวียดนาม หรือเป็นท่ีรูจักกันในชื่อ "ซิโคล" เป็นท่ีดึงดูด
ท้ังคนธรรมดาสามัญ ไปถึงบุคคลสําคัญระดับประเทศน้ี ดวยลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ
ของตัวรถเปิดกวางรับอากาศบริสุทธิ ์เคล่ือนท่ีไปอยางชาๆ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน
รอบขาง โดยไมมีสิ่งกีดขวางสายตาจากบรรยากาศรอบตัว สามารถท่ีจะมองเห็นสิ่งท่ีเกิด
ขึ้นบนถนน ไปจนถึงรานคาขางทางไดงายกวาการโดยสารรถแท็กซ่ี หรือยานพาหนะอ่ืนๆ

เป็นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝ่ังทะเลจีนใต จัดเป็น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูอาหาร SEA FOOD

สะพานสีทอง บาย

เป็นสะพานท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งท่ีสะดุด
ตานักทองเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็นอุงมือหินขนาดยักษ ท่ีแบกรับสะพานสีทองน้ีเอาไว ท่ี
น่ีเหมาะมากท่ีจะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศนอันกวางใหญท่ีไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค



วันท่ี 4 กระเชาบานาฮิลล - วัดหลินอ๋ึง (วัดลินหอ๋ึง) - ตลาดฮาน - ทา
อากาศยานดานัง - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ The Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิงท่ีไมรวมใหในรายการ)

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

กระเชาบานาฮิลล

ท่ีน่ีเป็นสวนหน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทา ทาย
ความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่อง
เลน เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือ
ชอปป้ิงซ้ือของ ท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความ
มันสกันอยางเต็มท่ีใหทานได สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ

น่ังกระเชาขึ้นสู Ba Na Hills สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ี
น่ี การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเล เพราะสายตาจะจดจอ
อยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร บุฟเฟตนานาชาติ

 Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อิสระใหทานพักผอนกับกิจกรรมบนบานาฮิลลอยางเต็มอ่ิม

11.30 น. นําทานเดินทางลงจากเขาบานาฮิลล

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

แวะสักการะ วัดลินหอ๋ึงเป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพองค
ตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนขาวเจาแมกวนอิม หันหนาออกทะเลคอยปกปองคุมครองชาว
ประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง

นําทานเดินเท่ียวและชอปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหรี่ และของกินตางๆ เป็นตลาดสด
และขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง

นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง

ค่ํา

18.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD639 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง **

20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

**ตั้งแตพีเรียด 30 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน ขากลับ โดยออกจากสนามบินดานัง
เวียดนาม เวลา 17.30 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง**

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

**ตั้งแตพีเรียด 30 มีนาคม 2563 เป็นตนไป ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน ขากลับ โดยออกจากสนามบินดานัง
เวียดนาม เวลา 17.30 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง**

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย

่ ่

กระเชาบานาฮิลล
น่ังกระเชาขึ้นสู Ba Na Hills สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ี
น่ี การเดินทางดวยกระเชาสูเขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเล เพราะสายตาจะจดจอ
อยูกับความสวยงามของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)

ตลาดฮาน

 บาย

วัดหลินอ๋ึง มีเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ี
สวยงามชองเมืองดานัง

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

ทาอากาศยานดานัง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า

เป็นสนามบินหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นสนามบิน
นานาชาติท่ีสามของประเทศ และมีแผนจะขยายสนามบินอีในไมกี่ปีขางหนา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ ราน
ยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เป็นตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว

อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาด
ของตามประเทศเวียดนาม 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15

วัน(ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

้



คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม

หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  หองพัก
แตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเป็น 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม

โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกี่หอง
ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึงขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําท้ังหมด

์ ้ ้ ้



ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี


