
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บาน่าฮิลล ์ 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ต่ืนตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม 

 อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ตบ์นบาน่าฮิลล ์2 ม้ือ + อาหารไทยและกุง้มงักร 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 

ก ำหนดกำรเดินทำง: พฤศจิกำยน 62 - มีนำคม 63 
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วนัแรก  กรุงเทพ –ดำนงั – เว ้– วดัเทียนมู ๋– ตลำดดองบำ – ล่องเรือมงักรชมแม่น ้ำหอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ  เคำน์เตอร ์ สำยกำรบิน 

VIETJET AIR  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน 

10.50 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดำนงั โดยเท่ียวบินท่ี  VZ960 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนำมบินเมือง ดำนงั) น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าทา่นขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร (1) (อำหำรเวียดนำม) 

บ่ำย  จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2 ชม) น าทา่นผา่นชม Tam Giang เป็น

ทะเลสาบน ้ากร่อยท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการ

เล้ียงกุง้ ปลา เป็นจ านวนมาก ชมวิวท่ีสวยงามของอา่วทะเล Lang Co 

เป็นหน่ึงในสิบอา่วสวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการ

เล้ียงหอยเพ่ือการผลิตมุก(แวะชมขำกลับ)จากนั้นน าท ่านเขา้สู่ วดั

เทียนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู ่มีหอคอยเจดีย ์8 เหล่ีอม สูง 8 ชัน้ 

ซ่ึงตั้งอยู ่บนฝั่ งซา้ยของแม่น ้าหอม  พร้อมเร่ืองเล่ามากมายเก่ียวก ับ

พระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแหง่น้ี ยงัเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟา้คนัประวติัศาสตร์

ท่ีโลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคนัประวติัศาสตร์ท่ีโชว์

อยูท่ี่วดัน้ีไปราดน ้ามนัเผาตวัเองประทว้งรัฐบาลเวียดนามท่ีท  าลายพุทธ

ศาสนา และเก็บภาพแหง่ความประทบัใจริมแมน่ ้าหอม จากนั้นน าทา่นไป

ละลายทรัพยท่ี์ ตลำดดองบำ เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ี

นิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ 

กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (2)  หลงัอาหาร น าคณะเดินทาง

ลง ล่องเรือมงักรชมแม่น ้ำหอม ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเวียดนาม

โบราณ ทัง้เสียงดนตรี ท่ีมาจากเคร่ืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขบั

ขานในเพลงเวียดนามดงัเดิม มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณท่ี์ไมรู่้

ลืม 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัเมืองเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ **** 
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วนัท่ีสอง   พระรำชวงัไดโนย้–นัง่รถสำมลอ้ซิโคล่-รำ้นเย้ือไผ่– ไขมุ่ก– บำน่ำฮิลล–์ สะพำนมือ – สวนสนุก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ท่ี โรงแรม (3)     

  จากนั้นน าทา่นชม พระรำชวงัไดโนย้ พระราชวงัโบราณแห่งสุดทา้ยของ

เวียดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหลง่มรดกโลก เป็นท่ีประทับ ท่ีท  า

การของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียน

มีพระองคท์ ัง้หมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นมาถือครองราชยน์ับตัง้แต ่ค.ศ. 1802 

จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญโ่ต อลงัการเป็นอยา่งย่ิง 

ทา่นจะไดช้มครบทัง้หมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก ่ ก  าแพงรอบนอก

ป้องกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกวา่ “กิงถัน่” ท่ีท  าการของพระองคก์บั เสนาธิการ

และแมท่บั ทอ้งพระโรงท่ีเรียกวา่นครจกัพรรค ์“ไถหวา่” และสว่น–ท่ีส าคญั

มากท่ีสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์

พระราชินี นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัที ท่ี เรียกกนัวา่ ”ต๋ือก ัม๋ถั่น” 

พิเศษ!!น ำท่ำนนัง่รถสำมลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณข์องเวียดนำม 

(ไม่รวมค่ำทิปคนข่ีสำมลอ้) ระหวา่งทางแวะ ชมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมำจำกเย้ือไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่

ของประเทศฝรั่ งเศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผม่าเผา กลั่นกรองเพ่ือจะ

ออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ตา่งๆท่ีมีประโยชน์ดีตอ่

สุขภาพ  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร (4) (Seafood สไตล์

เวียดนำม) 

จากนั้นน าทา่นเยือนภูเขา บำนำฮิลล ์เพลิดเพลินกบัการนั่ งกระเชา้ท่ี

ยาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผา่นภูเขาและสายหมอกสมัผสั

อากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทศัท่ีสายงามของภูเขาฮายเว่ิน  เก็บ

ภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยักอ่นชาวฝรั่งเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมือง

ต่างอากาศอีกแห่งห น่ึงของเวียดนาม บนภู เขามีรีสอร์ทห ้องพ ัก 

รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ท่ีรอใหท่้ำนไปเล่นสวน

สนุกแบบไม่อัน้ น าทา่นนัง่รถไฟไต่เขำ ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนาม

เพ่ือขึ้นไปชม สวนดอกไมแ้ห่งควำมรกั Le Jardin D’Amour สไตล์

ยุโรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าทา่นชมพระยูไลองค์

ใหญ่ ณ วดัลิงอ๋ืงแห่งบำนำฮิวล ์ท่ีเป็นองคมี์ความสูงถึง 30 เมตร น า

ทา่นชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนท่ีเขา

มาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิดตา่งๆกลบัไปเป็นที
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ระลึกได ้(ใหท่้ำนไดอิ้สระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่ำง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผ้ึง) 

จากนั้นน าทา่นชมสถานท่ีแหง่ใหมบ่นบาน่าฮิลลน์ั้นก็คือ สะพำนสีทองหรือสะพำนมือยก นัน้เอง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (5) บุฟเฟ่ตอ์ำหำรนำนำชำติบนบำน่ำฮิลล ์

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

(หมำยเหตุ : หอ้งบนบำน่ำฮิลล ์ไม่มีหอ้งท่ีพกั 3 ท่ำน / มีแต่หอ้งพกั 2 ท่ำน หรือพกัเด่ียวเท่ำนัน้) 

ถำ้ลูกคำ้ตอ้งกำรพกั 3 จะตอ้งเพ่ิม หอ้งละ 700 บำท เป็น Family Room เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง  

วนัท่ีพกับนบำน่ำฮิลล ์อำจจะมีสลบัคืนพกั แต่โปรแกรมเท่ียวทุกอย่ำงเหมือนเดิม 

วนัท่ีสำม   อิสระบนบำน่ำฮิลล ์– วดัหลิงอ๋ิง – สะพำนแห่งควำมรกั – รปูป้ันปลำมงักร – สะพำนมงักร 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ท่ี หอ้งอำหำรบำน่ำฮิลล ์(6) 

ให้ท่ำนได้อ ัธยำศัย  รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ท่ีมีความสูง 1300 เมตรเทียบกับ

ระดบัน ้าทะเลซ่ึงแตก่อ่นเป็นท่ีพกัตากอากาศของกลุม่ทหารฝรั่งเศสในชว่งท่ีเขามาท าสงครามในประเทศเวียดนาม  

ทา่นจะไดซึ้มซบัอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาดว้ยหมอกและดอกไมเ้มืองหนาว

หลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลคื์อในเวลาหน่ึงวนัจะครบ 4 ฤดู เชา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ เท่ียงเป็นฤดูรอ้น 

บา่ยเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท้า่นอิสระกบักิจกรรมเคร่ืองเลน่ในสวนสนุกหรือชมพระองคใ์หญอ่ยู ่

บนยอดเขาบานาฮิลล ์

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร (7) บุฟเฟ่ตอ์ำหำรนำนำชำติบนบำน่ำฮิลล ์

  ใหท่้ำนไดอิ้สระเต็มท่ีบนบำน่ำฮิลลอ์ย่ำงจุใจ 

15.30  ไดเ้วลำอนัเหมำะสมจำกนั้นน ำท่ำนลงจำกบำน่ำฮิลล ์สู่เมือง

ดำนงั 

  จากนั้นน าทา่นมสัการองค  ์เจำ้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอ๋ิง อยูบ่น

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญท่ี่สุด

ของท่ีน่ี รูปปั้นปูนขาวของเจา้แมก่วนอิมยืนหันหลงัใหภู้เขา หนัหนา้

ออกสูท่ะเลเพ่ือเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา 

เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสานกบัเสียงคล่ืนนั้นชว่ยใหช้าวเรือรู้สึกสงบ 

และสรา้งขวญัก  าลงัใจอยา่งดีเย่ียม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคน

ดานัง 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร(8)(อำหำรไทย+กุง้มงักร) 

จากนั้นน าทา่นชม สะพำนแห่งควำมรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคูร่ักกนั

มาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากนั้นน าทา่นชม รปูป้ันปลำมงักร 

ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดานัง เมืองท่ีก  าลงัจากปลากลายเป็นมงักร

ในระยะใกล ้เชิญทา่นเพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพำนมงักร
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ไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ี

โดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวนัเสาร์และอาทิตยเ์ทา่นั้น 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัเมืองดำนงั  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่ำ*** 

วนัท่ีส่ี     หมู่บำ้นหินอ่อน - เรือกระดง้ - ฮอยอนั - ตลำดฮำน – สนำมบินดำนงั – สนำมบินสุวรรณภมิู 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ท่ี โรงแรม (9)  

  น าทา่นผา่นชม ภเูขำหินอ่อน Marble Mountains และน าทา่นเขา้ชม 

หมู่บำ้นหินแกะสลักอ่อน ท่ีมีแหลง่วตัถุดิบหินออ่นเน้ือดี  และชา่ง

แกะสลกัฝีมือประณีต สง่ออกจ าหน่าย ท ั่วโลก น าทา่นเดินทางสู่ หมู่

บำ้นกัม๊ทำน สนุกสนานไปกบัการเลน่กิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็น

หมูบ่า้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วริมแมน่ ้า ในอดีตชว่ง

สงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของเหลา่ทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคือ

อาชีพประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 

ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมา

น าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นน าทา่น

เดินทางสู ่เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒัน ธรรมไดร้ับ

การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู ่ท่ีบา้นโบราณซ่ึงอายุ

เกา่แกก่วา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั 

ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไมซ่ า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชม

ยา่นการคา้เมืองทา่คา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่

อนุญำตใหน้ ำรถใหญ่เขำ้ไป ดังนั้นกำรเดินชมเมืองจึงเป็นวิธี

ท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**น าทา่นชม สะพำนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของ

เมืองฮอยอนั ซ่ึงเช่ือวา่ถูกสร้างเพ่ือเช่ือมคนในชุมชนหลากหลายเช่ือ

ชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภณัฑป์ระวติัศำสตรว์ดักวนอู ศำลเจำ้ 

ชุมชนชำวจีน และบำ้นโบรำณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซ่ึงสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงั

คงเหลือเขา้เม่ือศตวรรษท่ี 17 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร (10)  

น าทา่นไปละลายทรพัยท่ี์ ตลำดฮำน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 

อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปกัมืออนัวิจิตร โคม

ไฟ ผา้ปกั กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอา๋วหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมาย

เพ่ือฝากคนท่ีบา้น  
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สมควรแกเ่วลำ น ำท่ำนเดินทำง สู่สนำมบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทำงสู่กรุงเทพฯ 

18.10 น. เหินฟา้สูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ963  

19.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รำยกำรท่องเท่ียวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม  

ทัง้น้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องท่ำนเป็นส ำคญั** 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัท่ีเดินทำง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่ำน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่ำน 
พกัเด่ียว 

วนัท่ี 6-9 พฤศจิกำยน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 12-15 พฤศจิกำยน 62 11,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 14-17 พฤศจิกำยน 62 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 19-22 พฤศจิกำยน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 22-25 พฤศจิกำยน 62 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 24-27 พฤศจิกำยน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 26-29 พฤศจิกำยน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 27-30 พฤศจิกำยน 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 28 พ.ย.-1ธ.ค. 62 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 2-5 ธนัวำคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 3-6 ธนัวำคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 15-18 ธนัวำคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 17-20 ธนัวำคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 18-21 ธนัวำคม 62 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 19-22 ธนัวำคม 62 13,899.- 4,900.- 

2563 

วนัท่ี 5-8 มกรำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 7-10 มกรำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 8-11 มกรำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 16-19 มกรำคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 2-5 กุมภำพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 4-7 กุมภำพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 
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ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่ำนละ 1,000 บำทตลอดกำรเดินทำง 

หวัหนำ้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

รำคำเด็กอำยไุม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บำท 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุช ัน้ทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั้น) 

 คา่สมัภาระน า้หนกัทา่นละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7กก. 

 คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 คา่ภาษีสนามบินและคา่ภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ   

    คา่ธรรมเนียมเพ่ิม กอ่นการเดินทาง 

 คา่อาหารตามรายการระบุ 

 คา่รถรับ-สง่น าเท่ียวตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัร์ท่ีช  านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 

 

วนัท่ี 11-14 กุมภำพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 13-16 กุมภำพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 14-17 กุมภำพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 18-21 กุมภำพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 19-22 กุมภำพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 23-26 กุมภำพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 3-6 มีนำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 6-9 มีนำคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 10-13 มีนำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 11-14 มีนำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 12-15 มีนำคม 63 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 15-18 มีนำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 17-20 มีนำคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 24-27 มีนำคม 63 12,899.- 4,900.- 
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อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท  าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึง 

    คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาจา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดตอ่สายการบินโดยตรง) 

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่ำนละ 1,000 บำทตลอดกำรเดินทำง 

เง่ือนไขในกำรจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) สว่นท่ีเหลือช าระท ัง้หมดอยา่งนอ้ย 25 วนั

กอ่นการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือ  ตา่งประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท ัง้เต็มจ านวนหรือ

บางสว่น ในกรณีท่ีทา่นจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

หมำยเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ทา่นเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต ่ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่น

สละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทัง้ส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ทา่น จะไมมี่หวัหนา้ / แตถ่า้ 15 ทา่นขึ้น จะมีหวัหนา้ทวัร์ตลอดการเดินทาง 

กำรยกเลิก 

**** ไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หำกไม่ไดร่้วมบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตัว๋เขำ้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สำมำรถคืนเงินได ้เน่ืองจำกค่ำบริกำรท่ี

เวียดนำมเป็นแบบเหมำจ่ำย 

ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิควำมรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภยัธรรมชาติ หรือ

กรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงง านทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทาง

บริษัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียว

เอง 

  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง

หรือคืนเงินได ้
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  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้
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