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เดนิทาง กันยายน - ตุลาคม 2562  
 

ดานงั | บานาฮิลล์ | เว้ | สสุานจกัรพรรดิไคดิงห์ | วดัเทียนมู่ | พระราชวงัเว้ | ล่องเรือมงักร  
ฮอยอนั | หมู่บ้านกัม๊ทาน | นัง่เรือกระด้ง | ชมโชว์ Hoi An Impressions Theme Park Show 

 

เชียงใหม่บนิตรง #Hashtag Central Vietnam 
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์ 4 วัน 3 คืน  



                                    เร่ิมต้นเพียง 14,888.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 
เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) - ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) 
(FD906 : 08.05 - 10.00) - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - เว้ - สุสานจักรพรรดิ
ไคดงิห์ - เจดีย์เทยีนมู่ - ตลาดดองบา  

05.40 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

08.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่  FD906 

(มีบริการอาหาร พร้อมเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
10.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง

ดานัง (ใช้เวลาเดินทาง 5 - 10 นาที) (เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนามเป็นเวลาเดียวกนักบัประเทศไทย) 
 
 

 

เมืองดานงั เป็นเมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเวียดนาม ทะเลสวย ชายหาดสีขาวทอดยาว รวมถึง
เทือกเขาน้อยใหญ่ และ ดานงัก็ยงัคงเป็นเมืองที่คงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ของหมู่บ้านชาวประมง ทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองดัง้เดิม 

 ให้ทกุทา่นถ่ายรูปคูก่บัสะพานแหง่ความรัก ซึง่ทา่นสามารถชมวิวริม นํา้ของเมืองดานงั และ ถ่านรูปคูก่บัสะพานมงักร อีก
หนึง่ที่เที่ยวแหง่ใหม ่สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ1.5 ล้าน
ล้านดอง เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ํา้ฮนั เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี 
แหง่อิสรภาพของเมืองดานงั ซึง่สะพานมงักรแหง่นีเ้ป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมข่องเมืองดานงั ซึง่มีรูปปัน้ท่ีมีหวัเป็นมงักรและ
หางเป็นปลา พน่นํา้ คล้ายๆสงิคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํา้ และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 จากนัน้ทําทกุทา่นเดินทางสู ่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 เยี่ยมชม สุสานของพระเจ้าไคดิงห์ เพราะเป็นเพียงสสุานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกเข้า
กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ด้วยทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝร่ังเศส สสุาน
แห่งนีส้ร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบญุธรรมของ
พระเจ้าเบา๋ได่ ทรงครองราชย์อยู ่9 ปี ในยคุที่ฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง 

 ชม วัดเทียนมู่ ตัง้อยูฝ่ั่งซ้ายของริมแมน่ํา้หอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสสุานของพระเจ้ามิงห์หมา่ง วดัแหง่นีน้บัเป็น
ศนูย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สดุของวดัแห่งนีค้ือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สงูลดหลัน่กนั 7 ชัน้ แต่ละชัน้
เป็นตวัแทนของชาติภพตา่งๆ ของพระพทุธเจ้า สว่นทางฝ่ังซ้ายและขวาเป็นที่ตัง้ของศิลาจารึกและระฆงัสําริดขนาดใหญ่
หนกัถึง 2,000 กิโลกรัม ถดัมาทางด้านหลงัของเจดีย์เป็นประตทูางเข้าสู่บริเวณภายในวดั มีรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์ คอยยืน
เฝา้ปกป้องไม่ให้ความชั่วร้ายเข้ามาเยือนและวดัแห่งนีเ้องมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์และการเมืองในช่วงยคุหลงั

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - ดานงั (ทา่อากาศยานนานาชาติดานงั) (FD906 : 08.05 - 10.00) 
 สะพานแหง่ความรัก - สะพานมงักร - เว้ - สสุานจกัรพรรดิไคดิงห์ - วดัเทียนมู ่- ตลาดดองบา  
วนัท่ี 2.  เว้ - พระราชวงัเว้ - เมื่องลงัโก - ฮอนอนั - หมูบ้่านกัม๊ทาน - ชมโชว์ Hoi An Impressions Theme Park Show  
วนัท่ี 3.  ฮอยอนั - ดานงั - บานาฮิลล์ - วดัหลนิอึง๋ 
วนัท่ี 4.  ดานงั (ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั) - เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ (FD907 : 10.30 - 12.25)   
 



ของเวียตนาม เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยกุ เจ้าอาวาสของวดัเทียนมู่ได้ใช้รถออสตินสีฟ้าคนัเล็กเป็นพาหนะไปเผาตวัเองที่
กลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์ซิตีใ้นปัจจุบัน ในช่วงสายของวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2506 เพื่อประท้วงการบังคบัให้
ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎร์บงัหลวงของรัฐบาลโงดินห์เดียมที่เป็นคาทอลิก รวมทัง้ใช้ความรุนแรง
ขดัขวางการฉลองวนัวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ ปัจจุบนัรถออสตินสีฟ้าคนันัน้ได้ถกูเก็บรักษาและจัดแสดงไว้
ภายในวดัแหง่นี ้

 อิสระให้ท่านเลื่อกซือ้สินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่ดองบา ตลาดแห่งนีเ้ป็นตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้า
หลากหลายให้ทา่นได้จบัจ่ายใช้สอย มีทัง้ของท้องถ่ินและนําเข้าจากจีน ตลาดแหง่นีอ้ยูต่ิดกบัแมน่ํา้เหือง หรือแมน่ํา้หอม 

 นําทา่น ล่องเรือมังกรในแม่นํา้หอม แหลง่กําเนิดมาจากบริเวณต้นนํา้ที่อดุมไปด้วยดอกไม้ป่าที่สง่กลิ่นหอม ตามแม่นํา้
สายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะได้พบเห็นหมูบ้่านชาวนํา้ให้เห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะได้ความเพลดิเพลนิไปกบัดนตรีพืน้บ้านบน
เรือ (ใช้เวลาลอ่งเรือ 45 - 60 นาที) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ภตัตาคาร 

ที่พกั โรงแรม : ELEGANT HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่ 2 
เว้ - พระราชวังเว้ - เมืองลังโก - ฮอนอัน - หมู่บ้านก๊ัมทาน - ชมโชว์ Hoi An 
Impressions Theme Park Show 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านชม พระราชวังเว้ เป็นพระราชวงัที่จกัรพรรดิยาลอง  องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหวียนเป็นผู้สถาปนาขึน้ แต่
หลงัจากที่พระเจ้ายางลองปกครองเวียดนามได้เพียง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บกุเข้าโจมตีเมืองเว้ ในช่วงนีจ้กัรพรรดิผลดักนัขึน้สู้
บลัลงัก์ในช่วงสัน้ๆ การเดินขบวนตอ่ต้านฝร่ังเศสและการตอ่สู้กบัจกัรพรรดินิยมถกูติดตามมาด้วยการยึดครองของญ่ีปุ่ น
ในมหาสงครามเอเชียบรูพาเมื่อปี พ.ศ. 2488 และในสิงหาคมปีเดียวกนันีเ้องที่พระเจ้าเบ๋าได่ ได้สละราชสมบตัิเป็นอนั
สิน้สดุราชวงศ์เหวียน ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้
เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของรัฐบาลโงดิงห์เดียม นครแห่งจักรพรรดิต้องประสบกับความเสียหายอย่างหนัก 
ระหว่างการบุกเข้าโจมตีของเวียดกงในช่วงเทศกาลเต็ดเมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทุกเมืองใน
เวียดนามใต้ และเหตุการณ์ครัง้นัน้เองก็ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาถอนกองกําลงัออกจากเวียดนาม และในที่สดุก็ทําให้
เวียดนามเหนือลงมายดึเวียดนามใต้และรวมกนัเป็นหนึง่ได้สาํเร็จ 

 

นําทา่นออกเดินทางสู ่เมืองลังโก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง) เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอฝหูลก จงัหวดัเถ่ือเทียนเว้ ลงั
โกหมายถึง“หมูบ้่านนก”เป็นเมืองผา่นและเมืองพกัในเส้นทางดานงั-เว้ (เมืองมรดกโลก) ตัง้อยู่ห่างจากตวัดานงัประมาณ 
40 กม. ห่างจากเว้ประมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได้เห็นรถลอดอุโมงค์หายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะ
รับประทานอาหารกนัที่นี่เพราะลงัโคเป็นเมืองริมทะเลที่ขึน้ช่ือในเร่ืองอาหารทะเลอร่อยสดใหม่ทะเลสาบลงัโกมีอาณา
บริเวณกว้างใหญ่สวยงามผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลีย้งหอยจับปลาทําการ ประมง
พืน้บ้านเป็นต้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทกุทา่นเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง) 

 
 

 
 

 

เมืองฮอยอัน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่นํา้ทูโบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนัเป็น
ศนูย์กลางสาํคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอยอนัได้รับความเสียหายจาก
การสู้รบและแมน่ํา้ตืน้เขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึน้ที่เมืองดานงัแทน ทําให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ  มีสภาพบ้านเรือนที่
สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตแูกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ ทนุทําโครงการ
บรูณะ เพื่อปกปอ้งเขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ลํา้คา่ 

 นําทา่นเดินทางสู ่สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ 
ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ซึง่สร้างเช่ือมเขตหมูบ้่านชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน 

 ชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุของเมืองฮอยอนั ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายใน



ยงัเป็นท่ีตัง้ของวดัที่สร้างขึน้เพื่ออทุิศให้กบัลทัธิของพระนางเทียนเหา่ วดันีม้ีจดุเดน่อยูท่ี่งานไม้แกะสลกั ลวดลายสวยงาม 
ทา่นสามารถทําบญุตอ่อายโุดยพิธีสมยัโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มาจดุทิง้ไว้ เพื่อเป็นสริิมงคลแก่ทา่น 

 ชม บ้านเลขที่ 101 บ้านเก่าแก่อายเุกือบร้อยปี ติดถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึง่ หลงับ้านไปจรดถนนอีก
สายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็น
ร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มีลานเปิดโลง่สามารถมองเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาเป็นทรงกระดองป ู

 จากนัน้นําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน พิเศษ สุด!! ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมน่ังเรือกระด้ง  ชม
หมู่บ้านเล็กๆในสวนมะพร้าวที่ตัง้อยู่ริมแม่นํา้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่พํานกัของเหลา่ทหารในช่วงสงคราม อาชีพหลกัของ
ผู้คนที่นี่คือการประมง วฒันธรรมอนัโดดเด่นของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนีค้ือการ ล่องเรือกระด้ง ซึ่งเป็นวฒันธรรมอนังดงาม 
ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีอย่าง
สนกุสนาน 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษสุดๆ!! หลงัจากทําอาหารเรียบร้อยแล้ว นําท่านล่องเรือสู่  Hoi An Impressions Theme Park ชมโชว์สุด

อลังการ ทีมีชือว่า “ความทรงจาํแห่งเมืองฮอยอัน” แสดงถึงวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ เรืองราวตา่งๆของเมืองฮอย
อนั ชมแสงส ีเสยี งอนัอลงัการนกัแสดงชายและหญิงกวา่ 500 ชีวิต ให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัโชว์อนันา่ตื่นตาตื่นใจ 

ที่พกั โรงแรม : PHO HOI RIVERSIDE RESORT หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่ 3 ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮลิล์ - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 นําทกุทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองดานัง (ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที) 
 เดินทางสู ่บานาฮิลล์ (ใช้เวลาประประมาณ 30 นาที) จนถึงสถานีกระเช้า พาทกุทา่นน่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินดื่มดํ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียว
แบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลา
ประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ใน
แบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้  
จากนัน้นําทา่นสู ่สวนสนุก FANTASY PARK ซึง่มีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ จนถึง
รถไฟเหาะ หากทา่นไหนไมส่ะดวกจะเลน่เคร่ืองเลน่ก็สามารถนัง่รถรางชมสวนดอกไม้และบริเวณโดยรอบของบานาฮิลล์
ได้เช่นกนั หรือจะเลอืกช้อปปิง้ของที่ระลกึของสวนสนกุ และ ท่านสามารถถ่ายรูปกบัวิวทิวทศัน์อันสวยงามแบบพาโนรา
มาได้ ณ สะพานทอง ซึง่แลนด์มาร์คแหง่ใหมข่องบานาฮิลล์ 
**ในรายการทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นต่างๆแล้ว ยกเว้น พิพิธภณัฑ์ขีผึ้ง้, บ้านผีสิง**   



 
กลางวนั รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารในบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์) 

 เดินทางสู ่วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง แกะสลกัด้วยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงูที่สดุในเวียดนาม ซึ่งมี
ทําเลที่ตัง้ดี หนั  หน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสง่างามชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้
ช่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 
องค์ เป็นหินออ่นแกะสลกัที่มีเอกลกัษณ์ทา่ทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรมอยา่งลกึซึง้ 

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่เมืองดานัง (ใช้เวลาประประมาณ 30 นาที) 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่ 4 
ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) 
(FD907 : 10.30 - 12.25)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง 
10.30 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907 

(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

12.25 น. 
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง #Hashtag Central Vietnam  
                       ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮล์ิ 4 วัน 3 คืน (FD) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี (เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,888.- 14,888.- 14,888.- 3,500.- 10,043.- 
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,988.- 

** รายการทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 800 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทปิหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัร์นีไ้ม่มีราคาเดก็** 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การชําระคา่บริการ 
1.1 ชําระเงินมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน  24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีดแูลเส้นทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากได้รับแจ้งวา่ชําระเงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
1.2 สง่สาํเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การชําระเงินสว่นท่ีเหลอื ลกูค้าต้องชําระก่อนเดินทาง 30 วนั หากหากไม่ชําระตามเวลาที่กําหนด ทางบริษัทขอ
อนญุาตยดึมดัจําทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ  **ชําระก่อนเดินทาง 30 วัน สําหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได้           
2.1 คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 
3.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน สําหรับวันสงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
3.4 สาํหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้  เช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 
3.7 กรณีที่ทา่นได้ชําระคา่ทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องคืนค่าทวัร์หรือมดัจําให้กบัลกูค้า 
(ตามเง่ือนไข ข้อ1-ข้อ3) ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้ว กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลา
ดําเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ทําการ นบัจากวนัท่ีได้รับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุข้อแล้ว 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัทอ่งเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  



- ในกรณีมีความประสงค์อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั, จํานวนคนและมีคา่ใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกําหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นัง่เป็น
แบบสุม่ที่นัง่ 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชํานาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** กรณีที่ต้องการซือ้ประกันการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, นํา้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่านํา้หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด,  ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการ
เดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ และผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศเวียดนาม (คา่ธรรมเนียมกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่) 

4. คา่ห้องพกัเดี่ยวตามอตัราที่ระบไุว้ข้างต้น 
5. คา่นํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
7. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 800 บาท/ท่าน/ทริป) 
9. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กับภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ** 



หมายเหตุ : สาํหรับผู้ เดินทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องชําระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ กําหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และได้ดําเนินการ     ออก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได้) ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทได้สํารองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

4. นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน   
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุทําให้ห้องที่ท่านได้ทําการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room 

หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะงดออกหรือเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนญุาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุได้เช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสาํคญั) 

5. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมดเล่ม
พาสปอร์ตด้วย 


