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PVN26-SL 4D3N ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์ 

  เทีย่วเวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์ 
  พกัหร ู4 ดาว 3 คนื (บานาฮลิล ์1 คนื และดานงั 2 คนื) 
  เช็คอนิแลนดม์ารค์ สะพานมงักร คารฟ์ดรากอ้น เรอืกระดง้ 
 สะพานแหง่ความรกั เมอืงฮอยอนั สะพานญีปุ่่ น บา้นโบราณ 

  เช็คอนิคาเฟ่แหง่ใหม ่Son tra marina  
  คณุภาพอาหารจดัเต็ม อาหารหลากหลายเมนู  
 บรกิารอนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์พเิศษ!! เมนูกุง้มงักร 
 ราดซอสโตะ๊ละ 1 ตวั 

  แถมฟร ี!! หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
  
FLIGHT      

DEPARTURE :    SL7172   DMK-DAD   10.15 – 12.00 น. 
RETURN        :    SL7173   DAD-DMK   13.00 – 14.50 น. 

 
หมายเหต ุ
เนือ่งจากเป็นต ัว๋เครือ่งบนิแบบเช่าเหมาล า เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่
กบักรมทา่ และสภาพอากาศ หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่
บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการ
จองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้
อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ
คอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

 



PVN26-SL 4D3N ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์ 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ ดอนเมอืง-สนามบนิดานงั-บานาฮลิล ์กระเชา้บานาฮลิล ์
  ชมสะพานมอืสทีอง สะพานโกเดน้บรดิจ ์สวนสนุก FANTASY PARK 

07.15 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai lion air (SL) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่งทัวร์และ
หัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความ
สะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

10.15 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai lion air (SL) เทีย่วบนิ
ที ่SL7172 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง) มบีรกิาร SNACK 
BOX และน า้ดืม่บนเครือ่ง  

12.00 น.  เดินทางถึงสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ
ศุลกากรตามขัน้ตอน น าท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) บรกิารขนมปังเวยีดนามใหทุ้กท่านทีส่นามบนิ ท่านละ 1 ชิน้       
และออกเดนิทางสู่ เมอืงตากอากาศภูเขาบานาฮลิล ์น าท่านน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ด
ในโลกขึน้ไปทีบ่านาฮลิล ์(BA NA HILLS) เมอืงฝรั่งเศสในเวยีดนามอันแสนสวยในหุบ
เขาสูง ที่มีอากาศดปีระมาณ 10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเที่ยว รี
สอรท์ โรงแรม และสวนสนุก อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์บนสะพานโกเดน้บรดิจ ์(สะพาน
มอืสทีอง) สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ล่าสดุตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของ
สะพานน้ีคอืสะพานถูกทอดผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่
ก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ จากนั้นอสิระใหท้่านไดเ้ล่น สวน
สนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทกุเครือ่งเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครือ่งเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครือ่งเล่นในสวนสนุกของบานา
ฮลิล ์มหีลากหลายรปูแบบใหท้า่นเลอืก อาทเิชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร,์ รถไฟ
เหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บา้นผีสงิ และอีกมากมาย 
นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ  
ทีพ่กั Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel ระดบั 4 ดาว  
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กรณีหอ้งพกับนบานาฮลิลเ์ต็ม ทางทวัรข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นวนัเขา้พกั และปรบัโปรแกรม
ใหเ้หมาะสม หรอืปรบัหาทีพ่กัระดบัมากกวา่หรอืเทยีบเทา่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ
จะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และ เนือ่งจาก MERCURE DANANG FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS HOTEL มหีลากหลายตกึ ซึง่แตล่ะตกึจะมกีารตกแตง่ทีแ่ตกตา่งกนัไป 
ทางบรษิทัไมส่ามารถควบคมุการจดัการหอ้งพกัดงักลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการท ัง้หมด
ขึน้อยูก่บัโรงแรมเทา่น ัน้ 
 

หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

เงือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครวั 4 ทา่น หากตอ้งการพกัหอ้งเดยีวกนั เป็นหอ้ง FAMILY BUNK           
(เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่** 

2. กรณีมา 3 ทา่น และตอ้งการพกัดว้ยกนั ช าระเพิม่หอ้งละ 1,500 บาท จะอพัเกรดเป็น
หอ้ง FAMILY (เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง)  เนือ่งจากหอ้ง FAMILY มคีอ่นขา้งจ ากดั ดงัน ัน้
หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว กรณุาสอบถามหอ้งพกักบับรษิทักอ่นท าการจอง
ทวัร ์

3. เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง           
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์ช าระเพิม่ 2,500 บาทตอ่ทา่น 
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วนัที ่2 บานาฮลิล-์สวนดอกไม ้รถรางขึน้เขา อโุมงคเ์ก็บไวน-์son tra marina 
bay-ชอ้ปป้ิงรา้นอญัมณี รา้น OTOP รา้นยางพารา รา้นเยือ่ไผ-่สะพาน
มงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
ใหท้่านชม สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถูกจัดเป็นสัดส่วน
อย่างสวยงาม มมีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายภาพอย่างจุใจ ท่านสามารถเลอืก
เลน่ “รถราง” เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟ
เหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยู่กบัการควบคมุของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะ
ไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 
จุด ท่านสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลกึไดใ้นราคาประมาณ 50,000-60,000 
ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว) อสิระใหท้่าน น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาชม อุโมงคเ์ก็บ
ไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายใน
อโุมงคจ์ะมอีณุภูมทิี ่16 – 20 องศา เป็นอณุหภูมทิีด่สี าหรับการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งน้ีถูก
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส จากนัน้น าทกุทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าลงจากบานาฮลิล ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดนิทางสู ่Cafe’ Son tra marina เป็นคาเฟ่รมิทะเลแหง่ใหมข่องเมอืงดานัง    
ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ และเพลดิเพลนิกบับรรยากาศสดุฟิน อสิระใหถ้า่ยภาพ
ตามอัธยาศัย (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เครือ่งดืม่และขนมตา่งๆ) กรณี Cafe’ ปิด หรอืไม่
พรอ้มใหบ้รกิาร ขอสงวนสทิธิน์ าทา่นเดนิทางสูร่า้นกาแฟแหง่ใหมแ่ทนโดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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พาท่านอสิระ ชอ้ปป้ิงรา้นหยกและอญัมณีตา่งๆ รา้น OTOP รา้นยางพารา และรา้น
เยื่อไผ่ ใหท้่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย จากนั้นน าท ่านชม สะพานมงักร 
สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ทีเ่มอืงดานังไดร้ับอสิรภาพและ
เป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม 
คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้าจากปากคลา้ยกับ
เมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวร ียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง  ซึง่
คารฟ์ดรากอ้น มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนามหมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพื่อที่
เมือ่เตบิใหญ่ เร ียนสูงขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิและชม 
สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทีคู่่รักนิยมมาเขยีนชือ่พรอ้มคลอ้งกุญแจ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั  GRAND SEA HOTEL DANANG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่3 หาดหมเีคว-เมอืงฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น-ลอ่งเรอืกระดง้-เทีย่ว
เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-วดักวางตุง้-พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
น าทา่นเดนิทางสู ่หาดหมเีคว เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงดานัง ใหท้า่นถา่ยรูป
ตามอัธยาศัย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั ระหว่างทางแวะชมบา้นแกะสลกั
หนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิออ่น หนิหยก จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะ
เป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพี
ท าประมง ใหท้่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้สนุกสุดมันสก์ับกจิกรรม ลอ่งเรอื
กระดง้ (Bamboo basket boat) ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ 
และระหว่างทีล่่องเรือกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งเพลงพื้นเมอืง และน าไม ้
พายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตรี (คา่ทปิส าหรบัคนพายเรอืกระดง้แลว้แต่
ทา่นพงึพอใจ ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการ
ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแกก่ว่า 200 
ปี มหีลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้า
แบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของ
ชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนทีน่ับถอืกวนอู 
ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรื ่องราวของสามก๊ก
ลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกา
ไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชมุชน
หลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งใน
แบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจีนเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงโดยเฉพาะงานฝีมือ 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก 
ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั  GRAND SEA HOTEL DANANG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่4 เมอืงดานงั-วดัหลนิอึง๋ เจา้แมก่วนอมิ-ตลาดฮาน-โบสถส์ชีมพ-ูสนามบนิ
ดานงั   กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าท่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัลงิหอ์ ึง๋ ตัง้อยู่

แหลมเซนิจร ่า เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ ุดของเมอืงดานัง เป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุ

ทัง้หา้และจติใจของชาวเวยีดนาม นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้

แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว 

กวา้งถงึ 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล 

คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก

ชายฝ่ัง และยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง น า

ท ่านเดนิทางสู ่ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้

มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้

เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื ้นเมอืง โดย

เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก 

กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ จากนัน้แวะชมโบสถ์

ครสิตด์านงัหรอืโบสถค์รสิตส์ชีมพูสดใสตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงดานัง สรา้งขึน้ปีพ.ศ.2466 สมัยทีต่กเป็นอาณานคิม

ของฝรั่งเศส สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย  

** บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้  

13.00 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Thai lion air (SL) 
เทีย่วบนิที ่SL 7173 มบีรกิาร SNACK BOX และน า้ดืม่บนเครือ่ง  

 
14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 

 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

25-28 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2566 22,999 22,999 5,000 

02-05 มกราคม 2566 13,999 13,999 5,000 
05-08 มกราคม 2566 14,999 14,999 5,000 

08-11 มกราคม 2566 13,999 13,999 5,000 

13-16 มกราคม 2566 14,999 14,999 5,000 

16-19 มกราคม 2566 13,999 13,999 5,000 

19-22 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

22-25 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

25-28 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

28-31 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

31 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2566 14,999 14,999 5,000 

03-06 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 

06-09 กมุภาพนัธ ์2566 14,999 14,999 5,000 

09-12 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 

12-15 กมุภาพนัธ ์2566 
(ขากลบัวนัที ่15 กมุภาพนัธ ์บนิ FD,VZ) 

15,999 15,999 5,000 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั  

ไมม่รีาคาเด็ก และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ  

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธรุกิจได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ไม่สามารถเลือ่นวันเดินทางได้ 
• ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ทา่น/ห้อง)  
• ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดงัที่ระบุในรายการ 
• ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) **ค่า

ประกันอุบตัิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถงึการสญูเสียทรัพยส์ินส่วนตัว
และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผูเ้ดนิทาง 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศ

ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
▪ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกขายโปรแกรมนี้ไปแล้ว 
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
▪ ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด  
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
▪ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทาง
ไม่ถึงที ่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื ่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง  หากท่านมีไฟล์ทบิน
ภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทาง
ก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก
การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น 
หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ท้ังนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
▪ ก ร ุ ณ า เ ต ร ี ย ม เ ง ิ น ม ั ด จ ำ ท ่ า น ล ะ  1 0 ,000 บ า ท  ภ า ย ห ล ั ง จ า ก ท ี ่ ท ่ า น ส ่ ง เ อ ก ส า ร ก า ร จ อ ง  

1 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด 

เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
▪ หากไม่ชำระมัดจำตามท่ีกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
▪ เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
▪ ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว
เครื่องบินทั้งสิ้น 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสาร
โดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้
ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้ง
หลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่า ยที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ 

หมายเหตุ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทำกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยินดีคืนเงิน

ให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละ

สิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
▪ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
▪ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
▪ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
▪ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้

เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
▪ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น 
การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้
ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

▪ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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