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  เทีย่วเวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล์ 4 วนั 3 คนื 
  พกัหร ู4 ดาว 3 คนื (บานาฮลิล์ 1 คนื และดานงั 2 คนื( 
  เชค็อนิแลนดม์ารค์ สะพานมงักร คารฟ์ดรากอ้น เรอืกระดง้ 

 สะพานแหง่ความรกั เมอืงฮอยอนั สะพานญีปุ่น่ บา้นโบราณ 
  เชค็อนิคาเฟแ่หง่ใหม ่Son tra marina  
  อาหารหลากหลายครบทกุมือ้ และอนิเตอรบ์ฟุเฟต่บ์านาฮลิล์ 
  แถมฟร ี!! กระเปา๋กิฟ๊เกช๋อปปิง้+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

   
FLIGHT     
DEPARTURE :    VZ962   BKK-DAD 15.50 – 17.30 น. 
RETURN        :    VZ963   DAD-BKK   18.10 – 19.50 น. 

 
หมายเหตุ 
หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับ
ทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซือ้ตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลือ่นวันและเวลาเดินทางได ้อันเนื่องมาจาก
หากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบวา่อยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชงิพาณิชย์ หรือเปน็เหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่
จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 5-7 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
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ก     เ้ดนิทาง า ากต าง ัง  ดั   อต างป  เท   ล   ท ากา   า องตั  เ    องบนิ    อยานพา น 
อ  น   เพ  อ  เ้ดนิทาง า ล กลับ    นา บนิ          ทิางบ  ัิท   ไ   ับ ดิ อบ  า   ้ ายเน  อง ากเป็น
  า   ้ ายท  นอกเ น อ าก ป  ก   

 

อนัเน  อง าก าก  าพอากา  เ ต กา  ์ทาง     าต ิเ ต กา  ์ทางกา เ  อง   าพกา   า    ายกา บนิ
   อเ ต   ด  ิยัต าง  ทั  งน      าน ง  ง  า ปลอด ยั   า เป็นไปได ้ล  ลป   ย น ์อง  เ้ดนิทางเป็น  า ั  
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วันที่ 1 กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก 

12.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน Thai VietJet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

 

 

 

 

เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเปน็ตั๋วกรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ได ้  
ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึ่งเปน็ไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

15.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ962 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เมือง
ส าคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม น าท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังใน
โอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมือง
ดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในต านานที่
พ่นน้ าจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่ง
คาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ 
เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ  ชมสะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่คู่รัก
นิยมมาเขียนชื่อพร้อมคล้องกุญแจ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (พิเศษ...เมนูกุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว( (1( 
 
พกัที่  Danang Luxtery hotel, Glamour, ROLIVA Hotel หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วันที ่2 ดานัง-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-นัง่เรอืกระด้ง กระเชา้ขึน้บานาฮลิล์-สวนดอกไม-้
สวนสนกุ-พกับานาฮลิล์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2( 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกใน
งานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ าล้อมรอบ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคน
ที่นี่จะประกอบอาชีพท าประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม 
ล่องเรอืกระดง้ (Bamboo basket boat( ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และ
ระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และน าไม้พายเรือมาเคาะ
เพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปส าหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึง
พอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
จากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดอง
ปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก 
ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน
(กวางตุ้ง( ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล 
มีเรื ่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ น าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น 
สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน
หลากหลายเชื ้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี  ซึ ่งสร้างในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่ง
ความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออัน
วิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ต ะเกียบไม้แกะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม( 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3( 
 เดินทางสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ภูเขาบานาฮิลล์ น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่
บานาฮิลล์ (BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 
10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก  
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ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มี
มุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ เล่น  สวนสนุก 
(FANTASY PARK( (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่น
ขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ( เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบ
ให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึก
ขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ต์นานาชาติ( (4) 

 พกัที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว พกับนบานา
ฮลิล ์

กรณหีอ้งพกับนบานาฮลิลเ์ตม็ ทางทัวรข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนวนัเขา้พกั 
และปรบัโปรแกรมใหเ้หมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

และจะถอืผลประโยชนข์องลกูค้าเปน็ส าคัญ และ เนือ่งจาก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA 
HILLS HOTEL มหีลากหลายตกึ ซึ่งแตล่ะตกึจะมกีารตกแต่งทีแ่ตกตา่งกนัไป ทางบริษทัไมส่ามารถควบคมุการจดัการ

หอ้งพกัดังกลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการทั้งหมดขึน้อยูก่ับโรงแรมเทา่นัน้ 
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หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่นัน้ 

เงือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครัว 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK           (เตียง 2 ชั้น / 2 
เตียง) สามารถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม** 

2. กรณีมา 3 ท่าน และต้องการพักด้วยกัน ช าระเพิ่มห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY เนื่องจาก
ห้อง FAMILY มีค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นหากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักกับบริษัท
ก่อนท าการจองทัวร์ 

3. เด็กอายุต่ ากว่า 7 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง           ไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
4. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ ช าระเพิ่ม 2,500 บาทต่อท่าน 

 
วันที ่3 บานาฮลิล-์สวนดอกไม ้รถรางขึน้เขา อโุมงคเ์กบ็ไวน์-son tra marina bay café-เมอืงดานงั 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5( 
ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มี
มุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ ท่านสามารถเลือกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึ้นชื่อ
ของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ
การควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้น ากล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทาง
เจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคา
ประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว) อิสระให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาชม 
อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายใน
อุโมงค์จะมีอุณภูมิที่ 16 – 20 องศา เป็นอุณหภูมิที่ดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั่งเศส จากนั้นน าทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6( 
น าท่านเดินทางสู่ Cafe’ Son tra marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง    ให้ท่านอิสระ
เลือกซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟิน อสิระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคาทวัรไ์ม่
รวมคา่เครือ่งดืม่และขนมตา่งๆ( กรณ ีCafe’ ปดิ หรอืไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร ขอสงวนสทิธิน์ าทา่นเดนิทาง
สูร่า้นกาแฟแหง่ใหมแ่ทนโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบลว่งหนา้  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7( 
ทีพ่กั  Danang Luxtery hotel, Glamour, ROLIVA Hotel หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วันที ่4  วัดลงิหอ์ึง๋-เจา้แมก่วนอมิ-ตลาดฮาน-กรุงเทพ สวุรรณภมู ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8( 

น าท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
ดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที ่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของชาว
เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว 
กว้างถึง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานัง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9( 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ
ผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง
สู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย **บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ 1 
ชิ้น (10( **  

18.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ)     
                    เที่ยวบินที่ VZ963 
19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

(โปรดอา่นรายละเอยีดให้ครบถ้วนกอ่นท าการจอง( 


 

 

        ก   าอ านเง  อนไ  นบทา้ย ดยล เอ ยด เพ  อป   ย น ์ ง  ด ก ตั ท านเอง  าก  า  เงนิ ล ้ทาง
บ  ัิท      อ  าท านไดย้อ  ับเง  อนไ  ล ้ ล ไ   า า   เปล  ยน ปลงเง  อนไ  ด  ได ้

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

ก     เ้ดนิทาง า ากต าง ัง  ดั   อต างป  เท   ล   ท ากา   า องตั  เ    องบนิ    อยานพา น 
อ  น   เพ  อ  เ้ดนิทาง า ล กลับ    นา บนิ          ทิางบ  ัิท   ไ   ับ ดิ อบ  า   ้ ายเน  อง ากเป็น
  า   ้ ายท  นอกเ น อ าก ป  ก   

 

อนัเน  อง าก าก  าพอากา  เ ต กา  ์ทาง     าต ิเ ต กา  ์ทางกา เ  อง   าพกา   า    ายกา บนิ
   อเ ต   ด  ิยัต าง  ทั  งน      าน ง  ง  า ปลอด ยั   า เป็นไปได ้ล  ลป   ย น ์อง  เ้ดนิทางเป็น  า ั  

 
 

                                                          (ช      ุ                    ุ       2             ) 

    ็                       ุ ศ            
ณ              ช็      

       1,000    /    /     
                                                    พ ึพ           
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(โปรดอา่นรายละเอยีดให้ครบถ้วนกอ่นท าการจอง( 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวียดนาม 

(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่1 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565( 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน 
2. ผู้ที่เดินทางเขา้ประเทศเวียดนาม แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีปอ้งกนัโควิดครบโดส (Passport vaccine) อยา่ง

น้อย 2 เข็ม หรือแสดงแอปหมอพร้อม 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ พกัเดี่ยว  

01-04 กนัยายน 2565 13,999 13,999 5,000 
02-05 กนัยายน 2565 13,999 13,999 5,000 
03-06 กนัยายน 2565 13,999 13,999 5,000 
07-10 กนัยายน 2565 12,999 12,999 5,000 
08-11 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
09-12 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
14-17 กนัยายน 2565 13,999 13,999 5,000 
15-18 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
16-19 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
21-24 กนัยายน 2565 13,999 13,999 5,000 
22-25 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
23-26 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 

29 กนัยายน - 02 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
30 กนัยายน - 03 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 

01-04 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
06-09 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
07-10 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
12-15 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
14-17 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
19-22 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
20-23 ตลุาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
26-29 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
27-30 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 
28-31 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 5,000 

29 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
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02-05 พฤศจกิายน 2565 13,999 13,999 5,000 
03-06 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
04-07 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
05-08 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
09-12 พฤศจกิายน 2565 13,999 13,999 5,000 
10-13 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
11-14 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
12-15 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
16-19 พฤศจกิายน 2565 17,999 17,999 5,000 
17-20 พฤศจกิายน 2565 17,999 17,999 5,000 
18-21 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
19-22 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
23-26 พฤศจกิายน 2565 14,999 14,999 5,000 
24-27 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
25-28 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 
26-29 พฤศจกิายน 2565 15,999 15,999 5,000 

  30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 5,000 
01-04 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
02-05 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
03-06 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
07-10 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
08-11 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
09-12 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
10-13 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
14-17 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
15-18 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
16-19 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
17-20 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
21-24 ธนัวาคม 2565 18,999 18,999 5,000 
22-25 ธนัวาคม 2565 18,999 18,999 5,000 
23-26 ธนัวาคม 2565 18,999 18,999 5,000 
24-27 ธนัวาคม 2565 18,999 18,999 5,000 
28-31 ธนัวาคม 2565 21,999 22,999 6,000 

29 ธนัวาคม - 01 มกราคม 2566 22,999 22,999 6,000 
30 ธนัวาคม - 02 มกราคม 2566 23,999 23,999 6,000 
31 ธนัวาคม - 023มกราคม 2566 23,999 23,999 6,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเดก็ทารก อายตุ่ ากวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
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ไมม่รีาคาเดก็ และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้ 
เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผู้เดนิทางได้ตามเงือ่นไของสายการบนิ( 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ  
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทางได้ 

 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(  
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท 

(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะ
สั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน( 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกขายโปรแกรมนี้ไปแล้ว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศพัท์ ฯลฯ 
 ค่าปรับส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของ

ท่าน 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต่ าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้น
ต่ า 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุก
ครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อ
ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน 
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หากท่านถอนตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวน
เงินของราคาทัวร์  

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช าระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย 
อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน 
 กรุณาเตรยีมเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าท า

การจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่

ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair(, เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่
คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
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หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 

ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พัก

ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง 
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัว
นักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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