
 
 

 

 

เวยีดนามกลาง “ฮอยอนัฉนัรกัเทอ”   
 เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื (PG) 

โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS  
กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม - ธนัวาคม 2561 

 

 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ  BANGKOK AIRWAYS 
สมัผสัการบรกิารสดุพิเศษความสะดวกครบครนั ดวยสายการบนิบางกอก

แอรเวยส  

ลองเรอืมงักรพรอมชมการแสดงพืน้บาน ลองเรอืผานแมน้าํหอม 



 
 

 

 

ตลาดดองบา ศนูยรวมแฟชัน่เมอืงเวียดนาม เมอืงโบราณฮอยอนั  

หมูบานกั๊มทาน นัง่เรอืกระดงฮอยอนั นัง่กระเชาบานาฮิลล วดัลนิหอึง๋  

มนี้าํดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 ราคานีไ้มรวมคาทปิไกดและคนขบั รวมเปน 800 บาท ตอคน

ลกูคา 1 ทาน ในสวนของหวัหนาทวัรทีด่แูลคณะจากเมอืงไทย 

ตามแตทานจะเหน็สมควร 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เว ้– พระราชวงัเว ้– ตลาด

ดองบา – ลอ่งเรอื มงักร แมน่ํ �าหอม 

08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เคานเตอร F 

สายการบินบางกอกแอรเวยส (PG) โดยมีเจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ

เดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

11.00 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน BANGKOK 

AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947  

12.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองเรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเว  

 (เวลาประเทศเวียดนามกับประเทศไทยจะเปนเวลาเดียวกัน) 

 เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดกับเมืองเว 

ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัดกวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต 

เมืองดานัง ตั้งอยูหางจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจาก

เมือง โฮจิมินห ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร เมืองเวเคยเปนเมืองหลวงเกาของ

ประเทศเวียดนาม เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินออน 

สลับซับซอนและยังเปนเมืองทาที่สําคัญ เหตุเพราะในแถบนี้มีหมูบานชาวประมง

จํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาที่สําคัญ 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเว ตั้งอยูตอนกลางของประเทศเวียดนาม ติดกับแม

น้ําหอม พื้นที่สวนใหญจะเปนที่ราบสูง ซึ่งเต็มไปดวยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนิน

ทราย และทะเลสาบ นอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตรที่ยาวนามใหนักทองเที่ยวได

เขาเยี่ยมชม ไมวาจะเปนโบราณสถานที่งดงาม วัฒนธรรมที่มีแบบฉบับเปนของ

ตนเอง จนไดรับการยืนยันจากองคการยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบียนเปนมรดกโลก 

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระราชวังเว เคยถูกปกครองโดยประเทศจีนหลายรอย

ป จึงไดรับอิทธิพลจากประเทศจีนมาคอนขางเยอะ สวนใหญจะเปนในเรื่องของ



 
 

 

 

สถาปตยกรรม อักษรที่ เขียนก็จะเปนอักษรจีนแตจะออกเสียงตางกันไป 

พระราชวังนี้มีพื้นที่มากวา 5.2 ตร.กม. มีกําแพงเมืองถึง 3 ขั้น พระราชวังเวเคย

เปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียนถึง 13 พระองค จนไดขึ้นชื่อให

เปนอาณาจักรของกษัตริยภายในปอมปราการ  

 ชวงเย็นพาทานเดินชอปปง ตลาดดองบา เปนตลาดที่ตั้งอยูริมแมน้ําหอม สินคา

สวนใหญจะเปนสินคาจําพวกเสื้อผา กระเปา ผาปก สรอย กําไล ผักและผลไมสด 

โดยรอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ (1) 

 จากนั้นนําทาน ลงเรือมงักรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรพีื้นเมือง

   

ทีพ่ัก  โรงแรม Jasmine Hotel หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   เจดยีเทยีนมู – สสุานกษตัรยิไคดงิห – เมอืงโบราณฮอยอนั – หมูบานกัม๊ทาน – 

นัง่เรอืกระดงฮอยอนั – วดัฟุกเกีย๋น – บานโบราณ – สะพานญีปุ่น – ศาลกวนอ ู

เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

หลังรับประทานอาหารนําทานชม เจดียเทยีนมู ที่วัดแหงนี้เปนของนิกายมหายาน

ในประเทศจีน ตั้งอยูริมแมน้ําหอม สิ่งที่ควรจะมาสักการะที่นี้ก็คือเจดียเทียนมู 

โดยเจดียแหงน้ีจะมีลักษณะเปนเจดีย 8  เหลี่ยม สงู 7 ชั้น เจดียแหงนี้ถูกสรางขึ้น

เพ่ือความเปนสิริมงคล และความเปนสุขของประชาชนในเมืองนี ้

จากนั้นนําทานเดินทางสู สุสานกษัตริยไคดิงห เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการ

ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับ สถาปตยกรรมตะวันตก ใน

ราชวงศเหวียนเปนพระองคเดียวที่ไดเดินทางไปประเทศ ฝรั่งเศส สุสานแหงนี้

สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี โดยใชเวลากอสรางนานถึง 11 ป เสร็จในป 

1931 พระเจาไคดิงหเปนพระบิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได ทานทรง



 
 

 

 

ครองราชยอยู 9 ป ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการ

ตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออาที่จะพาคุณขึ้นไป สูลานชั้นหนึ่ง จากนั้นมีบันได

ตอไปยังลานชั้นสองที่เรียงรายดวยรูปปนหินของชาง มา ขาราชการทั้งบูและบุน 

ใจกลางลานมีแผนจารึกเขียนดวยอักษรจีน นิพนธโดยพระเจาเบาได เพื่อรําลึก

ถึงพระบิดาของพระองค สวนดานบนสุดเปนพระราชวังเทียนดิงหภายใน มีการ

ตกแตงอยางสวยงามดวยการใชกระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝาผนังภาพ “มังกรใน

มานเมฆ” ขนาดใหญที่ศิลปนวาดโดยใชการเขียนภาพดวยเทา ประดับอยูบน

เพดานกลางหองโถงหองมุขสีเขียวหยก นําไปสูทางซายและขวา ภาพเฟรสโก

อันเต็มไปดวยสีสันที่ตกแตงดวยการฝงกระจก สีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึง

เรื่องราวมากมายของสัตว ตนไม และดอกไม ตลอดจนรูปปนสําริดขนาดเทาองค

จริงของพระเจาไคดิงห ซึ่งสรางที่ฝรั่งเศสในป ค.ศ. 1922 ตั้งอยูบนยกพื้น

ดานบนของสุสาน 

  

 

 

   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รานอาหารพืน้เมอืง เมน ูSeafood (3) 

 หลังรับประทานอาหารนําทานเดินทางสูเมือง ฮอยอัน เมืองฮอยอันเปน

เมืองขนาดเล็กริมฝงทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปนเมืองทาที่

ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 

25 กม. เปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งใน

เวียดนาม ในป ค.ศ. 1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกา

ของฮอยอันใหเปนมรดกโลก ดวยเหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการ

ผสมผสานศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่นและของตางชาติไว

ไดอยางมีเอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษให



 
 

 

 

อยูในสภาพเดิมไวไดเปนอยางดี นําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นํา

ทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ ที่ต้ังอยูในเมืองฮอยอัน 

ภายในจะเปนสวนมะพราวและมีแมน้ําลอมรอบ ในชวงสมยัสงครามนั้น

จะเปนที่พักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะ

ประกอบอาชีพการทําประมงเปนหลัก ในระหวางที่ใหทานทําทํา

กิจกรรม ลองเรือกระดง นั้นทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของ

ชาวบาน และระหวางที่ลองเรือกระดงอยูนั้นชาวบานที่นี้ก็จะมีการขับ

รองพลงพื้นเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเปนจังหวะ

ดนตรี จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดฟุกเกี๋ยน เปนวัดของชาวสมาคม

ชาวจีนถิ่นใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน สถานที่วัดฟุกเกี๋ยน

แหงนี้ใชเปนสถานที่พบปะของผูคนหลายๆรุน วัดแหงนี้มีจุดเดนคืองาน

ไมแกะสลัก สวนใหญสลักลวดลายออกไปทางวัฒนธรรมของประเทศ

จีน ทุกทานที่มาวัดฟุกเกี๋ยนแหงนี้สวนใหญมาทําบุญในเรื่องของการ

ตออายุโดยพิธีสมัยโบราณโดยการนําธูปที่ขดเปนกนหอยมาจุดทิ้งไว

เพื่อเปนสิริมงคลแกทุกทาน จากนั้นนําทานชม บานโบราณ Old 

House of Tan Sky ซึ่ งบานหลังนี้ เคยเปนบานหลังเดิมของชาว

เวียดนามที่มีฐานะดีในสมัยนั้น บานโบราณแหงนี้มีความเกาแกและมี

อายุมากกวา 200 ป ปจจุบันไดบํารุงรักษาไวเปนอยางดี และยังเปนที่

อยูอาศัยของทายาทรุนที่  7 ของตระกูลอีกดวย ในสวนของการ

ออกแบบนั้นตัวอาคารเปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทาง

สถาปตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเปนญี่ปุน และยังคง

ความดั้งเดิมของเวียดนามไว ดานหนาและดานหลังของบานหลังนี้จะ

ติดกับถนนดานหลังจะอยูใกลกับแมน้ําทูโบนทานสามารถถายรูปเพื่อ

เก็บภาพบรรยายกาศของที่นี้ได นําทานชม สะพานญี่ปุน สะพานแหงนี้

ไดถูกสรางขั้นจากชุมชนชาวญี่ปุน เมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพาน

มีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันวาสรางขึ้นเพื่อสวดใหกับวิญญาณของมังกร 

ชาวญี่ปุนมีความเชื่อที่วามังกรนั้นอยูใตพิภพ สวนตัวมังกรนั้นอยูที่



 
 

 

 

ประเทศอินเดียและหางนั้นอยูที่ประเทศญี่ปุน สวนลําตัวนั้นอยูที่

เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรเกิดการพลิกตัวจะทําใหปรากฎการณน้ําทวม

หรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงชวยกันสรางสะพานนี้ขึ้นมาโดยตอก

เสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมังกรไมใหเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก จากนั้น

นําทานชม ศาลกวนอู ซึ่งอยูบนสะพานญี่ปุน ละแวกนั้นจะมีชาวบานนํา

สินคาตางๆออกมาเรียงรายไวที่หนาบาน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเลือก

ซื้อสินคาที่ระลึก เพื่อเปนของฝาก สวนใหญสินคาที่นักทองเที่ยวนิยม

ซื้อกลับไปจะเปนของจําพวก กระเปา และ โคมไฟพื้นเมือง เปนตน 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4) 

ที่พัก โรงแรม Galavina Hotel หรือเทียบเทา  

วันที่สาม   ฮอยอัน – กระเชาบานาฮิลล – บานาฮิลล Fantasy Park (รวมเครื่อง

เลน) – ดานัง – วัดลินหอึ๋ง – สะพานมังกร 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (5)  

หลังจากรับประทานอาหารเชานําทานออกเดินทางสูเมือง ฮอยอนั ใช

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

เพ่ือเขาสูบานาฮิลลสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง 

สถานที่แหงนี้ถูกคนพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม 

หลังจากนั้นไดมีการสรางถนนและมีทางออมขึ้นไปดานบนของภูเขา 

และไดเริ่มมีการสรางสถานที่ตากอากาศโรงแรม และรีสอรทข้ึนมา 

รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เพ่ือใชเปนสถานที่พกัผอน 



 
 

 

 

จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล กระเชาแหงนี้ไดรับการ

บันทึกสถิติโลกจาก World Record  วาเปนกระเชาไฟฟาที่ยาวที่สุดใน

ประเภท Non Stop นั้นหมายถึงการไมหยุดแวะพัก ซึ่งมีความยาว ทัง้หมด 

5,042 เมตร และเปนกระเชาที่สูงที่สุดซึ่งมีความสูงถึง 1,294 เมตร โดย

นักทองเที่ยวจะได สัมผัสกับปุยเมฆเนื่องจากมีบางจุดที่กระเชาจะลอยต่ํา

ทําใหนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที ่ สดชื่นในยามเชาจนลืม

ไปซะดวยซ้ําวาที่นี้เอเชีย เพราะสิ่งที่เห็นนั้นเหมือนกับยุโรปเวียดนามนั้นเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบานาฮิลล แบบบุฟเฟต

นานาชาติ (6)  

 หลังรับประทานอาหารใหทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เต็มไป

ดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The 

Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผี

สิงที่ไมรวมใหในรายการ) เครื่องเลนที่เปนสวนสนุกของบานาฮิลลให

ทานไดเลนเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบมีใหทานเลือกหลากหลาย

สถานี อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของไดโนเสาร รถไฟเหาะแมง

มุมที่ชวนใหทุกทานระทึกขวัญไปกับเครื่องเลน นอกจากนี้ยังมีรานช

อปปงใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกดวย และยังมี

เครื่องเลนอื่นๆอีกใหทานไดลองพิสูจนอีกมากมาย 

 จากนั้นนําทานแวะสักการะ วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมือง

ดานัง ภายในวิหารแหงนี้เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจา

องคตางๆ ตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปนปูน

ของเจาแมกวนอิมองคใหญ ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยูบนฐาน

ดอกบัวกวางถึง35 เมตร มีความเชื่อที่วาคอยปกปกรักษาและคุมครอง

ชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝง วัดแหงนี้ยังเปนสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานไดใหความเคารพและเขามาสักการะเปนจํานวน

มาก 



 
 

 

 

 จากนั้นนําทานชม สะพานมังกร เปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่

นักทองเที่ยวสวนใหญไมควรพลาด สะพานมังกรเปรียบเสมือนเปน

สะพานแหงความสําเร็จของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความยาวของ

สะพานถึง 666 เมตร ความกวางเกือบเทากับถนนถึง 6 เลนส และ

เชื่อมตอกันสองฝากของแมน้ําฮัน สะพานมังกรนี้ออกแบบและสราง

ออกมาเพื่อเปนสัญลักษณของการฟนฟูประเทศและฟนฟูในดานของ

เศรษฐกิจ และไดมีการเปดใชสะพานแหงนี้ในป2013 ที่ผานมา ดวย

สถาปตยกรรมที่ยงัคงเอกลักษณความเปนประเทศเวียดนามและบวกกับ

เทคโนโลยีที่รวมสมัย ตัวสะพานจึงออกมาในรูปแบบที่สวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารพื้นเมือง (7)  

ที่พัก โรงแรม Galavina Hotel หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

วันที่สี ่ ดานัง – ชอปปงตลาดฮาน – กรุงเทพ 

 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 

 นําทานเดินเที่ยวชอปปงใน ตลาดฮาน ซึ่งในตลาดมีสินคาใหทานได

เลือกซื้อหลากหลายชนิดไมวาจะเปน เสื้อผา , กระเปา , รองเทา , 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล , รวมถึงของหวานชอคโกแลตตางๆ 

ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

 จากนั้นนําทานออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติดานัง  



 
 

 

 

13.35 น. เดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน 

BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที ่PG948  

15.25 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย

สวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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

**อตัราคาบรกิารทัวร** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว 

วนัที ่11 – 14 ตลุาคม 2561 13,888 13,888 6,000 

วนัที ่13 – 16 ตลุาคม 2561 14,888 14,888 6,000 

วนัที ่15 – 18 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่17 – 20 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่22 – 25 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่23 – 26 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่24 – 27 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่27 – 30 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่29 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 

2561 
12,888 12,888 6,000 

วนัที ่30 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 

2561 
12,888 12,888 6,000 

วนัที ่03 – 06 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่04 – 07 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 



 
 

 

 

วนัที ่05 – 08 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่06 – 09 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่07 – 10 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่10 – 13 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่11 – 14 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่12 – 15 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่13 – 16 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่14 – 17 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่17 – 20 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่18 – 21 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่19 – 22 พฤศจิกายน 2561 10,888 10,888 6,000 

วนัที ่20 – 23 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่21 – 24 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่24 – 27 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 6,000 

วนัที ่25 – 28 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่26 – 29 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่27 – 30 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 6,000 



 
 

 

 

 

* ทานใดมไีฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิทัฯทราบในวนัจองทวัร * 

** ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนของตวัทานเอง ** 

วนัที ่28 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 

61 

12,888 12,888 6,000 

วนัที ่01 – 04 ธนัวาคม 2561 13,888 13,888 6,000 

วนัที ่02 – 05 ธนัวาคม 2561 13,888 13,888 6,000 

วนัที ่03 – 06 ธนัวาคม 2561 13,888 13,888 6,000 

วนัที ่04 – 07 ธนัวาคม 2561 13,888 13,888 6,000 

วนัที ่09 – 12 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่10 – 13 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่11 – 14 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่15 – 18  ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่16 – 19 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่17 – 20 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่18 – 21 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่23 – 26 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่24 – 27 ธนัวาคม 2561 12,888 12,888 6,000 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 

2562  
20,888 20,888 6,000 



 
 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก

สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบรกิารของ

รถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจ

เพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา

ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราคาบรกิารรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เครื่องดื่ม คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 

(เน่ืองจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศใหกับคนไทยสําหรับผู

ที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรอื

สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป

แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมคัคเุทศก, คนขับรถ, 200 บาท/ทาน/วนั, คาทิปหวัหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจ

ของทาน 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

เดินทางขึ้นต่ํา 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุก

ทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ



 
 

 

 

เดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการ

เดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทํา

การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม

จํานวน  

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดย

ไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 

เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-

นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ

เหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ

ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 

ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 

ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 
 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด

กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท

ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา

ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได

สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี

หองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงค

ของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณา

แจงบรษิทัฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการ

ไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ 

ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการ

เหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจ

คนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด



 
 

 

 

กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี

อื่น ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 

ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 

หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร

อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง  

โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ

รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการวันละ 

10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 


