
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24462 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื  

ดานงั – บานาฮลิล ์- ฮอยอนั  
ซุปตาร…์บานาฮลิลล์ะลา้ย ลลั ละ ลลั ลลั ล ัล้ลาย 

ก าหนดการเดนิทาง กนัยายน - ตลุาคม 2565 



 
 นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล ์เพลิดเพลนิกบั สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกบัแลนดม์ารค์ใหม่ สะพานโกเดน้

บริดจ์  
 ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมอืงฮอยอนั นัง่เรอืกระด้ง  
 สกัการะวดัลนิหอ์ึง๋ ชอ้ปปิง้ ตลาดฮาน พรอ้มเมนพูเิศษ กุง้มังกร  

 
“มนี้า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด” 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 
16 – 19 กนัยายน 2565 11,888 3,000 

17 – 20 กนัยายน 2565 12,888 3,000 

18 – 21 กนัยายน 2565 12,888 3,000 

23 – 26 กนัยายน 2565 12,888 3,000 

24 – 27 กนัยายน 2565 12,888 3,000 

25 – 28 กนัยายน 2565 12,888 3,000 

29 กนัยายน – 02 ตลุาคม 2565 13,888 3,000 

30 กนัยายน – 03 ตลุาคม 2565 13,888 3,000 

01 – 04 ตลุาคม 2565 13,888 3,000 

02 – 05 ตลุาคม 2565 13,888 3,000 

07 - 10 ตลุาคม 2565 14,888 3,000 

08 – 11 ตลุาคม 2565 14,888 3,000 

09 – 12 ตลุาคม 2565 12,888 3,000 

14 – 17 ตลุาคม 2565 
วันหยดุพเิศษ 

14,888 3,000 

15 – 18 ตลุาคม 2565 14,888 3,000 

16 – 19 ตลุาคม 2565 12,888 3,000 

21 – 24 ตลุาคม 2565 
วันปยิมหาราช, วนัหยดุพเิศษ 

15,888 3,000 



 
 
 

 

 

 

 วันแรก      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง -  สะพานมังกร – สะพาน 
  แห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกรพ่นน้้า 

 
15.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประตูทางเขา้หมายเลข 6 เคาน์เตอร์ L สาย

การบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN(  โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการ
เดินทาง จากนั้นน้าท่านเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 
18.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE 

เที่ยวบินที่ VN626  
 
19.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตาม

ขั้นตอน เรียบร้อยแล้วน้าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง  
 (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย( 
 

22 – 25 ตลุาคม 2565 
วันปยิมหาราช, วนัหยดุพเิศษ 

15,888 3,000 

23 – 26 ตลุาคม 2565 
วันปยิมหาราช, วนัหยดุพเิศษ 

15,888 3,000 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 



ออกเดินทางสู่ เมืองดานงั ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ห่างจากเมืองหลวงฮานอยไปทางทิศ
ใต้ 764 กิโลเมตร เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน เป็นศูนย์กลางการค้า
ทางเรือเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจ้านวนมาก นอกจากสินค้าทางทะเลแล้วยังได้ขยายการขนส่ง
สินค้าออกไปอย่างหลากหลายจึงท้าให้กลายเป็นเมืองท่าทางการค้าที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
เวียดนาม  

น้าท่านชม สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น้้าสายหลักของเมืองอย่าง “แม่น้้าฮาน” ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อส้าคัญด้าน
เศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพาน
มังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี  2013 ด้วย
สถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต้านานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว 
ห่างจากสะพานมังกรไม่ไกลนักท่านสามารถเดินไปยัง สะพานแหง่ความรกั สะพานที่ถูกตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่
แม่น้้าฮาน เมื่อเดินลงไปท่านจะสามารถเห็นวิวของสะพานมังกรได้อย่างสวยงาม รวมไปถึงในบริเวณนั้นจะมี รูปปั้นปลามงักร
พ่นน้้า ที่ถือได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองดานังเคียงคู่ไปกับสะพานมังกร อิสระท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (1( 
ที่พัก โรงแรม Glamour, Dong Duong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 วันที่สอง      ขึ้นกระเช้าบานาฮิลล์ - สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส –  
  นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์ – วัดลินห์อึ๋ง 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2( 
น้าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล ์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 
โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจาก
จบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ท้าให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมา
เป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 



2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้้าทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ส้าหรับขึ้นไปยังยอดเขา 

 
 
 น้าท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge( สะพานลอยฟา้ในอุ้งมอืยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้้าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150
เมตร โค้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะท้าให้รู้สึก

ราวกับว่าก้าลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์  
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ อาหารบุฟเฟต์  (3( 



น้าทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต้านานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่น
ขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ( เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้
ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับ
เครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายใน
สวนสนุกอีกด้วย หากท่านไม่ประสงค์ หรืออิสระเล่น รถราง หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของ
ประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วย
มือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ 

(การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้น้ากล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 
จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการ
นักท่องเที่ยว(  
 
 
น้าท่านเดินชม สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์
ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  จากนั้นน้าทุกท่าน
ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต้านานและจินตนาการของการ 
น้าท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความ
ลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีส้าหรับการ
บ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้น



ตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส ได้เวลาสมควรน้าท่านนั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ จากนั้นน้า
ท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพ
เจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มี
ความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและ
คุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพ
และเข้ามาสักการะเป็นจ้านวนมาก 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (4(  
ที่พัก โรงแรม Glamour, Dong Duong ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

 วันที่สาม      เมืองฮอยอัน – บ้านแกะสลักหินอ่อน –หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง  – เมืองโบราณฮอยอัน –  
  บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5( 
 น้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนาม ในปี 
ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็น
ตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการ
อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี 

 แวะชม บ้านแกะสลกัหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบ
กับงานเกะสลักที่ล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์
ภายในตามอัธยาศัย 
ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน น้าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน 
ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้้าล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ใน
ปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพท้าประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นน้าท่านท้ากิจกรรม ล่องเรือ
กระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้

ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และน้าไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปส้าหรับคนพาย
เรือกระด้ง 40-50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ( 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (6( 



 
 

  
 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั ตามอัธยาศัย น้าชม บ้านเลขที ่101 นับเป็นบ้านที่เก่าแก่และอยู่

ในสภาพสมบูรณ์สวยงามที่สุดในเมืองฮอยอัน บ้าน 2 ชั้นที่โดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่งสัดส่วน
การใช้งานไว้อย่างลงตัวตามแบบฉบับชาวจีนดังเดิม ได้แก่ ห้องสมุด ห้องรับแขก และห้องครัว เป็นบ้านประจ้า
ตะกูล Tan Ky ถูกสร้างมานานกว่า 75 ปี และตกทอดกันมาถึง 5 รุ่น 

 
 

 



เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge( อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส้าคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้าง
ขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็น
คลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานน้าท่านสักการะ ศาลกวนอ ูและเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่ง ท่านจะ
พบเห็นบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญ่ีปุ่นแท้ที่ทาสีเหลืองทั้งเมืองอย่างเป็นเอกลักษณ์ ตลอดทางเดินจะมีร้านค้า
ขายของที่ระลึกมากมายริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย เดินเข้ามาไม่ไกลจากสะพาน
ญ่ีปุ่นนักจะพบกับ วัดฟุกเกี๋ยน หรือสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน เป็นศูนย์รวมของ
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจ้าตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบัน

ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่ นอยู่ที่งานไม้
แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท้าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือ การน้าธูปที่ขดก้นหอยมาจุด
ไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล  
 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (7(  
ที่พัก โรงแรม Aurora, Golden Pearl Hoi An ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วันที่สี่     พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม - ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยาน 
  นานาชาติสุวรรณภูมิ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8( 
  จากนั้นน้าท่านเที่ยวชม พิพธิภัณฑป์ระตมิากรรมจาม เปน็พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะ ตั้งแต่ยุคที่
 รุ่งเรืองไปจนถึงยุคตกต่้าของราชอาณาจักรจ้าปา (ในช่วงศตวรรษที่ 7-19) เป็นแหล่งสะสมงานปะติมา
 กรรมหินทราย และเครื่องดินเผาสีหม้อใหม่เพียงแห่งเดียวปัจจุบันที่นี่เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรม
 ประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนทีน่้ามาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้น เท่านั้น ซึ่งชิ้นงานส่วนใหญ่ได้มาจากซาปรักหักพัง
 ทั่วบริเวณเวียดนามกลาง  
 น้าท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย 

สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวห
ย่าย (ชุดประจ้าชาติเวียดนาม( และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะ

ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (9( 
 จากนั้นน้าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
15.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE (VN( 

เที่ยวบินที่ VN627  
17.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้นจากเหตุสุดวิสยั เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทาง
บกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ้านวย ทั้งนี้ทางเราจะค้านึงถึงความ
ปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ และการบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของเวียดนาม สามารถ
ให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 
 
 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้้ามัน  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(  
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์( 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 
 
 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส้าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส้าหรับผู้ที่ประสงค์พ้านักระยะสั้นในประเทศเวียดนาม
ไม่เกิน 30 วัน( 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส้าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 

หมายเหตุ : เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตุการณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิ

ลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจาก

การเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองต ัว๋เครือ่งบนิไวอ้ยา่งต า่ 4-5 ช ัว่โมง ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวั

ทา่นเอง ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของต ัว๋เครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรม

ทวัร ์

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  
 

 

 

 มัดจ้าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท้าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ้านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช้าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช้าระมัดจ้าตามที่ก้าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช้าระไม่ครบตามจ้านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช้าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช้าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส้าเนาการโอนเงิน มาทางอีเมลล์ของเซลล์ที่ท่านติดต่อ 

 ส่งรายชื่อส้ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง (Passport( โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเทีย่วทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่สง่สา้เนาหนังสอืเดนิทาง (Passport( มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ   

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

เงือ่นไขยกเลกิการจอง  



 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช้าระแล้วทั้งหมด  
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั้งแรก ตามจ้านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 

1. กรณีผู้ร่วมคณะยินดีที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหัวหน้าทัวร์  (มีไกด์ท้องถิ่นตลอดการ
เดินทางที่เวียดนาม( 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส้าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท้าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้้าดื่ม 1 ขวด/ท่าน/วัน 
15. การบริการของรถบัสน้าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจ

เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอร์ตของท่านช้ารุด หรือมีตราปั้มใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการช้าระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

