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ดานัง - ฮอยอนั - บานาฮิลล์ (เที่ยวจัดเต็มบนบานาฮิลล์) 4 วัน 3 คืน 
เที่ยวจัดเตม็เมืองเทพนยิาย  “บานาฮิลล์” ชม สวนดอกไม้  สะพานมือทอง  หมู่บ้านฝร่ังเศส  โรงไวน์ 

❖ วดัหลนิอึง๋ ❖ หมู่บ้านกัม๊ทาน (นั่งเรือกระด้ง) ❖ เมืองมรดกโลกฮอยอนั 

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) 
ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินดานัง - APEC PARK DANANG - วัดหลนิอิง๋ - คาเฟ่ริมทะเล SON TRA MARINA 
COFFEE – ชายหาดหมีเคว                                                                                                                                (-/-/D) 

07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD636 
12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม  ดานัง (DANANG) เมืองท่าติดทะเลท่ีมีขนาดใหญ่เป็น

อนัดบั 4 ของเวียดนาม ตั้งอยูร่ะหวา่งกรุงฮานอยกบันครโฮจิมินท ์(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) หลงั
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้   

 

***เท่ียวบินอาจมีการเปลีย่นแปลงท้ังนีขึ้น้อยู่กบัสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** 
 

☞  น าท่านแวะถ่ายรูป  APEC PARK DANANG  สวน
เอเปค สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นท่ี 8,668 
ตรม.  ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าฮนั เมืองดานงั เปิดด าเนินการวนัท่ี 9 
พฤศจิกายน 2017  บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ 
ทางเดินปูดว้ยหิน สวนหย่อมและยงัสามารถมองเห็นแม่น ้า
ฮนั มีพื้นท่ีพกัผอ่นมากมาย ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ รวมถึงศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว  ไฮไลทข์องสวน 
APEC แห่งน้ีคือ โดมขนาดยกัษท่ี์สร้างจากเหลก็ 200 ตนั มี
ลกัษณะเหมือน "วา่วยกัษ"์  

 

☞ น าท่านเดินทางสู่ วัดหลนิอึง๋  (LINH UNG PAGODA) 
วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง อยู่บนคาบสมุทร เซินจ่า 
ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและ
เทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวัดนี้เป็นท่ีประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอมิยืนองค์ใหญ่สีขาว ท่ีมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บน
ฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยนืหนัหนา้ออกไปทางทะเลและ
หันหลังให้ภูเขา คอยปกป้องคุ ้มครอง วดัน้ีเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นนิยมมากราบไหวข้อพรและยงัเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานงั  
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 ☞ น าท่านแวะเช็คอิน คาเฟ่ริมทะเล SON TRA MARINA เป็นคาเฟ่ท่ีตกแต่งโทนฟ้าขาว สไตล์ SANTORINI 
ตั้งอยูริ่มทะเล สายคาเฟ่ตอ้งไม่พลาด มุมถ่ายรูปสวยๆ ชิคๆ 

 

☞ น าท่านผา่นชม MY KHE BEACH ชายหาดหมีเคว เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุดในเมืองดานงั มีแนวโคง้ตามลกัษณะ
ภูมิประเทศของเวียดนาม ซ่ึงยาวกวา่32กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจมาตั้งแต่
สมยัสงครามเวียดนาม ชายหาดหมีเควมีหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียด น ้ าทะเลสีฟ้าใส เหมาะส าหรับท ากิจกรรม
ทางน ้ าและปิกนิก สามารถเพลิดเพลินกบัการชมธรรมชาติท่ีมีวิวภูเขาและอ่าวท่ีอยู่ตรงกันขา้ม ชายหาดน้ีเป็นอีก
สถานท่ีหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
 ท่ีพกั  GRAND SEA DANANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง หมู่บ้านกัม๊ทาน (ล่องเรือกระด้ง) - เมืองมรดกโลกฮอยอนั - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - สะพานแห่งความรัก - สะพาน
มังกร                                                                                                                                                                   (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 ☞ เดินทางสู่ เมืองฮอยอนั (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่
ในเขตจงัหวดักว๋างนาม มีประชากรอาศยัอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ในปี พ .ศ .2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วย
เหตุผลว่าเป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ด้อย่างมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการ
อนุรักษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนรถพร้อม
ชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบา้น 

 

☞ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บา้นเล็กๆ ในเมือง
ฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ี
คืออาชีพประมงให้ท่านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบั
การ “ล่องเรือกระด้ง”  (ในอดีตเรือกระดง้ใช้ส าหรับ
ขนของระหว่างเรือล าใหญ่ ลกัษณะจะเป็นตระกร้าไม้
ไผ่สานคร่ึงวงกลม ทาดว้ยน ้ ายาเคลือบกนัน ้ าปัจจุบนั
น ามาใช้ในการท่องเท่ียว) ล่องเรือไปตามสายน ้ าชม
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถ่ินใช้เวลาในการ
ล่องเรือประมาณ 15 นาที  

☞ เท่ียวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) ชมเมืองเก่าถนนสายวฒันธรรม 
“ถนนตรันฝู” สองฝ่ังเป็นท่ีตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย ชมคฤหาสน์หลงัใหญ่ท่ีสุดของถนนสายน้ีอายเุกือบ 200 
ปี  ชม วัดกวางดง (QUANG DONG TEMPLE) วดัจีนสร้างขึ้นในปี 1885 เป็นท่ีนิยมส าหรับครอบครัวผูท่ี้มีเช้ือสาย
จีนและนักท่องเท่ียวชาวจีนมากราบไหวข้อพร อิสระท่านขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและถ่ายภาพตามอธัยาศยั ชม บ้าน
โบราณ (OLD HOUSE) บ้านโบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสานท่ีมีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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บรรยากาศเก่าๆตามอธัยาศยั ชม สะพานญ่ีปุ่น (JAPAN BRIDGE) ซ่ึงเป็น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลกัษณ์ของ
เมืองมรดกโลกฮอยอนั สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองฮอยอนั เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญ่ีปุ่ นอีกฝ่ัง
คลองกบัชุมชนชาวจีน เป็นการเช่ือมต่อเส้นทางการคา้ขายของทั้งสองฝ่ัง สะพานสร้างดว้ยปูนและไม ้หลงัคามุงดว้ย
กระเบ้ืองดินเผาโบราณ เป็นสัญลกัษณ์ของสันติภาพและมิตรภาพ ภายในมีศาลเจา้เพื่อเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของคน
ในชุมชนและสะพานแห่งน้ีเร่ิมสร้างในปีวอกและสร้างเสร็จในปีจอ จึงมีรูปป้ันลิงกบัหมาอยู่ท่ีปลายสะพานทั้งสอง
ฝ่ัง อสิระเดินชมเมืองมรดกโลก จนถึงเวลานัดหมาย   

 
 

☞ ระหวา่งทางน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ใหท้่านเลือกชม และซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน 

 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดานัง (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ใหท้่านอิสระพกัผอ่นชมวิวบนรถ 
 

☞ น าท่านชม  สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) ท่ีคู่รักนิยมพากนัมาถ่ายรูป เขียนช่ือคลอ้งกุญแจบนสะพาน
แห่งน้ี  เป็นอีกจุดท่ีนิยมส าหรับวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียว 

 

☞  น าท่านชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE)  
สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของ
เวียดนาม มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮานประเทศ
เวียดนาม สะพานมังกรถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ  ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศโดยไดเ้ปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 
ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนาม 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย  
 ท่ีพกั  GRAND SEA DANANG HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม นั่งกระเช้าขึน้ เขาบานาฮิลล์ (หมู่บ้านฝร่ังเศส+โรงไวน์ DEBAY WINE CELLAR+สะพานทอง+สวนดอกไม้+สวน
สนุก) - ร้าน OTOP                                                                                                                                            (B/-/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

☞  น าท่านเดินทางสู่  เขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) อยู่ในจงัหวดัดานงั ห่างจากตวัเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มี
ความสูงจากระดับน ้ าทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งน้ีถูกเนรมิตขึ้นใหม่ให้มีทั้ง โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม หมู่บา้น
ฝร่ังเศส สวนสนุก สวนดอกไม ้พร้อมกบัสะพานริมเขาสุดอลงัการแห่งใหม่ HILIGHT!! น่ังกระเช้ายาวท่ีสุดในโลก 
ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด WORLD RECORD ประเภท NON STOP กระเช้านี้มีความยาวถึง 
5,042 เมตร เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม 
ไดส้ร้าง “แฟนตาซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ สร้างใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม 
ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งน้ี 

 
อสิระทุกท่านตามอธัยาศัย บนบานาฮิลล์ แห่งนีม้ีสถานท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น 
 
 

   
 
 

☞  ชม หมู่บ้านฝร่ังเศส (FRENCH VILLAGE) หมู่บา้นสไตล์ฝร่ังเศสสมยัยุคกลางท่ีถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตาก
อากาศตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งน้ีจะมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ ์ร้านขายของท่ีระลึก 
 

☞  ชม โรงไวน์ (DEBAY WINE CELLAR) โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝร่ังเศส ไวน์ท่ีน่ี
จะถูกเก็บรักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16-20 องศา หอ้งเก็บไวน์จะอยูลึ่กลงไป 100 เมตร 
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☞  ชม สะพานทอง )GOLDEN BRIDGE) มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหนา้ผาท่ีสวยงามมาก
ท่ีสุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อมกบัมีรูปป้ันมือยกัษ์คลา้ยกบัการยกชูสะพานไว ้ดูสวย
อลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบ้ืองล่างไดอี้กต่างหาก เรียกไดว้า่เป็นจุดเช็กอินท่ีห้ามพลาดของบานาฮิลล์
เลยทีเดียว 
 

 
 

☞  ชม สวนดอกไม้  ไฮไลทอี์กหน่ึงจุดบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเยน็ตลอดทั้งปี จึงท าให้ดอกไมบ้นเขา
แห่งน้ีมีสีสันสวยสดงดงาม เชิญท่านช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธ์และเก็บภาพประทบัใจ 
 

 ☞  สู่ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค (FANTASY PARK) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ อีกหน่ึงเมืองเทพ
นิยาย ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบให้ท่านไดท้า้ทายความมนัส์ อาทิ
เช่น หนงั4D,บา้นผีสิง,ถ ้าไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงัสามารถเดินชอ้ป
ป้ิงเลือกซ้ือของท่ีระลึก มีร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย (รวมค่า
เคร่ืองเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ค่าเขา้พิพิธภณัฑหุ่์นขึ้ ผ้ึง)  ห้ามพลาด !! สัมผสัประสบการณ์ใหม่ไปกบั รถรางอัลไพน์
โคสเตอร์ )ALPINE COASTER) นั่งรถรางชมธรรมชาติ เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ีนิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็ก
บงัคบัดว้ยมือ สามารถควบคุมให้ชา้หรือเร็วได ้ปลอดภยั สามารถนัง่ได ้2 คน เชิญท่านสนุกสนานกบัรถรางและชม
ธรรมชาติของเขาบานาฮิลล ์
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เท่ียง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงจากยอดเขา กลบัสู่เมืองดานัง  
 

ระหวา่งทางแวะ ร้าน OTOP ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า 
 ท่ีพกั  GRAND SEA DANANG HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี โบสถ์สีชมพ ู- ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สนามบินดอนเมือง                                                                       (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

☞ แวะเช็คอิน ถ่ายรูป โบสถ์คริสต์ดานัง หรือโบสถค์ริสตสี์
ชมพู สร้างขึ้นสมยัเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส 
สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก ยตกแต่งด้วยความประณีต
สวยงาม ตวัโบสถเ์ป็นสีชมพูทั้งหลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว เป็น
อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีไม่ควรตอ้งพลาดเม่ือมาเยอืนเมืองดานงั 
 

☞  อิสระช้อป ป้ิง  ตลาดฮาน  อิสระ เ ลือก ซ้ื อ สินค้า

หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็น
ตลาดสดและขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานัง ชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
 

เท่ียง  บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือท่ีคนเวียดนาม 
เรียกว่า BANH MI จะใช้ขนมปังฝร่ังเศสในการท า (เสิร์ฟบริการท่านละ 1 ชิ้น) 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
 

12.40 น.  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เท่ียวบินท่ี FD637 
14.20 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 

 

 



VDAD43FD-5 เวยีดนาม ถกูมากแม ่4 วัน 3 คนื (เทีย่วจัดเต็มบนบานาฮลิล)์ FEB-APR BY FD                         8 

 

หมายเหตุ : เท่ียวบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) โรงแรม เมนูอาหาร รายการทัวร์ท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผู้บริหาร
เวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *กรณีท่ีบางรายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมท่ีก าหนดได้เน่ืองจากสภาวะอากาศหรือ
สภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนั้นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรายการหรือพาหนะอ่ืนแทนและจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

 

หากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 
 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
 

 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดวนัเดนิทาง  

(กุมภาพนัธ์ - เมษายน 2566) 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัเดี่ยว 

16-19 กุมภาพนัธ์ 2566 10,999 3,900 
24-27 กุมภาพนัธ์ 2566 11,555 3,900 
25-28 กุมภาพนัธ์ 2566 11,999 3,900 

03-06 มนีาคม 2566 12,999 3,900 
09-12 มนีาคม 2566 11,999 3,900 
10-13 มนีาคม 2566 11,999 3,900 
16-19 มนีาคม 2566 11,999 3,900 
17-20 มนีาคม 2566 11,999 3,900 
23-26 มนีาคม 2566 11,999 3,900 
24-27 มนีาคม 2566 11,999 3,900 

30 มีนาคม-02 เมษายน 2566 11,999 3,900 
31 มีนาคม-03 เมษายน 2566 11,999 3,900 
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06-09 เมษายน 2566 14,999 4,900 
13-16 เมษายน 2566 16,999 4,900 
14-17 เมษายน 2566 16,999 4,900 
16-19 เมษายน 2566 12,999 4,900 
20-23 เมษายน 2566 12,999 4,900 

28 เมษายน-01 พฤษภาคม 2566 13,555 4,900 
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2566 13,555 4,900 

 

 

เด็กทารก ราคาท่านละ 6,900 บาท (ทารกต้องมีอายไุม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั)  
(ไม่มีที่นั่งบนเคร่ือง ไม่มีน ้าหนักกระเป๋า และไม่มีเตียง) 
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 7,900 บาท 

**เฉพาะพเีรียด เดือน เมษายน 2566** จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 8,900 บาท 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน 
*ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ และน าเท่ียวตามรายการส่ง  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผังห้องพักแต่ละประเภทแตกต่างกัน จึงท าให้ห้องพักแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน หากต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพับ หรือ SOFA 
BED  ท้ังนีขึ้น้อยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 ห้อง และ พักเด่ียว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ค่าบริการค่าห้องพักเด่ียวเพ่ิมกับผู้เข้าพัก 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า

ซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง*  

ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 1 วนั หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด 

ขออนุญาตตดัท่ีนั่งเพื่อให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนั่งอยู่โดยอตัโนมติั  และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่าง 35 วนั 
หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อย
แลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่ าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน  เวน้แต่ 
1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนัท าการ (ไม่
ละนบัรวมเสาร์ อาทิตย ์แ วนัหยดุราชการ) 

2. กรณีต้องท าวีซ่า ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไป
แลว้หรือมีค่าใช้จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบ
ล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋  1 ใบ  +ส่วนต่างของภาษีน ้า มนัเช้ือเพลิง และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้  ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ (ไม่
นบัรวมเสาร์ อาทิตยแ์ละวนัหยดุราชการ) 
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หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ  เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็

ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น WHEELCHAIR , เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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ข้อควรระวัง    
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กบัเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง 

 -กรณีลูกค้าท่ีต้องเดินทางด้วยเท่ียวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  หรือ
ตรวจสอบกบัทางบริษทัทัวร์ ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  

บรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีช าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระต่อให้กั
ทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน   ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการประเทศไทยและประเทศ)
เวียดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**  
 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง  
พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศด้วย 
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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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