
#13799 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
เที่ยวสวนสนุกวินเพิรลแลนด ข้ึนกระเชาสูบานาฮิลล บิน PG
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานมังกร สะพานแหงความรัก ลองเรือก
ระดง วัดหลินอ๋ึง สวนสนุกแฟนตาซีพารค หมูบานแกะสลักหินออน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - สะพานแหงความรัก - สะพานมังกร
เวียดนาม   

Nalod Hotel,
Danang หรือ
เทียบเทา

2 ฮอยอัน - หมูบานกัม๊ทาน (น่ังเรือกระดง) - สวนสนุกวินเพิรลนัมฮอยอัน   
Nalod Hotel,
Danang หรือ
เทียบเทา

3 วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสีทอง -
สวนสนุกแฟนตาซีพารค - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล   

Mercure
French Village
Bana Hills หรือ
เทียบเทา

4 หมูบานแกะสลักหินออน - ตลาดฮาน - โบสถไกดานัง - ทาอากาศยานดานัง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ต.ค. 65 - 6 ต.ค. 65 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - สะพานแหง
ความรัก - สะพานมังกรเวียดนาม

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

13.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอรเวย เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบริเวณเกท D7 ของสายการบิน กอน
เวลา BOADING TIME

16.25 น. เหินฟาสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG997(สายการบิน
BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา

18.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ ผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง

นําทานสู เมืองดานัง เป็นเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยางรวดเร็วท้ังขนาดและความสําคัญซ่ึงตั้งอยูระหวาง
ชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

นําทานชม สะพานแหงความรัก เป็นสะพานท่ีประดับตกแตงดวยรูปหัวใจและทําใหเห็นวิว สะพานมังกร อยางชัดเจนอีกหน่ึง
ท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง
เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเป็น
เวลา 5 นาที)

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Nalod Hotel, Danang หรือเทียบเทา ดาวหรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดานัง คํ่า

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ฮอยอัน - หมูบานก๊ัมทาน (น่ังเรือกระดง) - สวนสนุกวินเพิร
ลนัมฮอยอัน

ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบริเวณเกท D7 ของสายการบิน กอน
เวลา BOADING TIME

สายการบิน บางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG997 สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

สะพานมังกร วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเป็นเวลา 5 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

สะพานแหงความรัก

สะพานมังกรเวียดนาม

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Nalod Hotel, Danang หรือเทียบเทา

สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมน้ําฮัน น่ีเป็นสถานท่ีนัดพบท่ีโรแมนติคมากสําหรับคูรักท่ีรักกันและ
ราวกับจะพิสูจนความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากท่ีปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน

สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองดานัง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝ่ัง
ของแมน้ําฮัน เปิดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานัง สะพานมังกรแหงน้ีถือเป็นแลนมารคสําคัญท่ีหน่ึงของ
เมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พนน้ํา คลายๆ สิงคโปร

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู เมืองฮอยอัน ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ําทูโบน ใกลชายฝ่ังทะเล และเป็นทาเรือเกาท่ีเจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอัน
เป็นศูนยกลางสําคัญของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการ
สูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นท่ีเมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนท่ีสวยงาม

นําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถิ่น และระหวางท่ีลองเรือกระดงอยูนั้น
ชาวบานท่ีน้ีก็จะมีการขับรองพลงพ้ืนเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจังหวะดนตรี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู VINPEARL LAND NAM HOI (รวมคาเขาสวนสนุก) สวนสนุกแหงใหมเมืองฮอยอันใหทานเพลิดเพลินกับ
เครื่องเลนนานาชนิดมากมาย เชน ปราสาทภาพยนตร 4D และโรงภาพยนตร 5D ใหโอกาสคุณไดชื่นชมผลงานชิ้นเอกของโรง

้ ่ ้ ่ ่



วันท่ี 3 วัดหลินอ้ึง (วัดลินหอ๋ึง) - กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล
- สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - อุโมงคเก็บไวนบานา
ฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล

ภาพยนตรเทานั้น แตยังนําคุณเขาสูโลกแหงภาพยนตรเพ่ือใหคุณรูสึกถึงภาพลอยตัวจากพ้ืนท่ีสามมิติท่ีมีชีวิตชีวาสัมผัสกับความ
รูสึกท่ีแทจริง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Nalod Hotel, Danang หรือเทียบเทา

ฮอยอัน

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

หมูบานกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Village หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีต
ชวงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนสนุกวินเพิรลนัมฮอยอัน บาย

เป็นสวนสนุกวินเพิรลท่ีเปิดใหมสาขาหน่ึง ตั้งอยูลงไปทางใตของเมืองฮอยอันประมาณ
15 กิโลเมตร ภายในสวนสนุกเต็มไปดวยเครื่องเลนท่ีนาตื่นตาตื่นใจตางๆ มากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Nalod Hotel, Danang หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึง
มีทําเลท่ีตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวย
ปกปักรักษา



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสูเมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดิน
ทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเป็นหลงทองเท่ียวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสรางบานพัก
และโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตปี 1919

ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเป็นเมืองทองเท่ียวตากอากาศแหงน้ีอีกครั้งในปี 2009 พรอมกับไดมีการสราง
กระเชาลอยฟา ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเป็นเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซ่ึงอยูบนเขาบานาฮิลส เป็นสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงท่ีโดดเดนเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเป็นอยางมาก
ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลลในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม

จากนั้นอิสระทานท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พารค (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑ
หุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ีใชระบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก

นําทาน น่ังรถไฟโบราณขึ้นเขาเพ่ือเขาชมอุโมงคเก็บไวน บนยอดเขาบานาฮิลล เป็นสถานท่ีเก็บไวน ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100
เมตร ภายในอุโมงค จะมีอุณหภูมิอยูท่ี 16 ถึง 20 องศา วากันวาเป็นอุณหภูมิท่ีดีสําหรับการบมไวน สถานท่ีแหงน้ีถูกเรียกวา
“Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสรางขึ้นตั้งแตปี 1923 สมัยลาอาณานิคมของฝรั่งเศษ

หลังจากนั้นเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุ
ถูกจัดเป็นสัดสวนอยางสวยงาม ท่ีมีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บนบานาฮิลล (อาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ)

พักท่ี Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาบานาฮิลล

ยอดเขาบานาฮิลล

 บาย

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน

ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูท่ีเครื่องเลนใน Disney vietnam ท่ีสูงท่ีสุดอีกแหงหน่ึง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนียภาพของภูเขาสูงของท่ีน่ี การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนียภาพในหุบเขาสีเขียวเหนือพ้ืนดิน



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 หมูบานแกะสลักหินออน - ตลาดฮาน - โบสถไกดานัง - ทา
อากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกแฟนตาซีพารคทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง และเครื่องเลนท่ีใชระบบ
หยอดเหรียญ

สะพานสีทอง

สวนสนุกแฟนตาซีพารค

อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล

สวนดอกไมบานาฮิลล

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

ท่ีน่ีเป็นสวนสนุกบนบานาฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอ่ืนๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปป้ิงซ้ือ
ของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

เป็นสถานท่ีเก็บไวนบนบานาฮิลล ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงคจะมี
อุณหภูมิอยูท่ี 16 ถึง 20 องศา วากันวาเป็นอุณหภูมิท่ีดีสําหรับการบมไวน สถานท่ีแหงน้ี
ถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสรางขึ้น
ตั้งแตปี 1923 ในยุคสมัยแหงการลาอาณานิคมของฝรั่งเศส

เป็นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสท่ีตั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกท้ังยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศท่ีเย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงน้ีมีสีสันสวยสดงดงามมาก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารแบบบุฟเฟตนานาชาติ

 Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึงเป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในเรื่องงาน
ฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลักเหลาน้ีเพ่ือเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซ้ือ
กลับไปเป็นของประดับในบาน

้ ้ ้ ้ ้



จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตั้งอยูริมแมน้ําฮานไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ํา
เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดของแหง พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของท่ีระลึก เสื้อผาตางๆ ใหทานไดเลือกซ้ือ
เป็นของฝาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานชม โบสถคริสตสีชมพู (Danang Cathedral) ตั้งอยูบนถนน Tran Phu ใจกลางเมืองดานัง ตัวอาคาร
โบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูออนท้ังหลัง โบสถแหงน้ีสรางขึ้นสมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและเป็นโบสถ
แหงเดียวในเมืองดานังทําใหท่ีน่ีเป็นศูนยรวมหลักของชาวคริสตในเมือง

ไดเวลาสมควรพาทุกทานสูสนามบิน

ค่ํา

18.55 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร บางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG998 (สายการบิน BANGKOK
AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

20.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

หมูบานแกะสลักหินออน

ตลาดฮาน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานแกะสลักหินออน เป็นหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ท่ัวโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลือกชม
และซ้ือกลับไปเป็นของฝากทางบานได

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดาน
หนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของท่ีระลึก
ใหเลือกซ้ือ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โบสถไกดานัง บาย

เป็นสถานท่ีสะทอนถึงจุดเริ่มตนของศาสนาคริสตในประเทศเวียดนาม จุดเดนของโบสถ
ดานังแหงน้ีคือตึกสไตลกอทิธสีชมพู ท่ีสรางขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของดานัง
ภายนอกตกแตงอยางสวยงามดวยลวดลายอันประณีต ถัดเขาดานในเป็นหองโถงอันกวาง
ขวาง ตกแตงดวยกระจกสีสันสวยงาม

ทาอากาศยานดานัง คํ่า

เป็นทาอากาศหลักของเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็นทาอากาศ
นานาชาติท่ีสามของประเทศนอกเหนือจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานน้ีถูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมของฝรั่งเศสในทศวรรษท่ี 1940 ท่ี
น่ียังเคยเป็นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



 หมายเหตุ สายการบินแอร บางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG998 มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น 

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนา
หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ

่



ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งท่ี 1 ทานละ 5,000 บาท หลังจากสง

เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัท
จะถือวาทานสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม

กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน 100%
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี

น้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณี
พิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให  โหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวน
ชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

่ ่ ่ ้ ้ ้



คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

หมายเหตุ
โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอน
ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน
ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดิน
ทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทานท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  4,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบินและไมมีเตียง)  

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ
คาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 
 

เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และพักแบบครอบครัว(บานาฮิลลไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน)

1. เด็กอายุตํ่ากวา 11 ปี และสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริมเตียง ไมคิดเพ่ิม

2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง ) ไมคิดเพ่ิม

3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง ) เพ่ิม 600 บาท ตอทาน

4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 2,000 บาท ตอทาน

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นชวง High Season ของทางประเทศเวียดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 2562) ทําใหหอง FAMILY
SUPERIOR มีคอนขางจํากัด หากทานประสงคจะพักหองดังกลาว กรุณาสอบถามหองพักมาทางบริษัทกอนทําการจองทัวร

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ยกเวน พีเรียดท่ีมี

วันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณี
แจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็นกรณี
พิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


