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 นงักระเชา้ขึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อัน 

 ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า ปี บนบาน่าฮิลล ์

 เทยีวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปปิง  ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 
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 ตืนตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝังแมน่าํหอม ,นงัรถซิโคล่ชมเมืองเว ้

 อมิอร่อยกับบฟุเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 2 มือ 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ  ใบ 

 พกัโรงแรม  ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์  คืน  ดาว / เว ้  ดาว / ดานัง  ดาว 

กรณีลูกคา้มีซือตวัภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ทีอีกครงั 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง: มีนาคม - ตลุาคม  

วันแรก  กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแหง่ความรกั – รูปปันปลามงักร – สะพานมงักรพ่นไฟ 

12.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการบิน 

VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

15.  น.     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทียวบินที  VZ962 

17. น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร นําทา่นขนึรถโคช้ปรบัอากาศ  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนันนําท่านชม สะพานแห่งความรัก ทีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน 
จากนันนําท่านชม รูปปันปลามังกร ทีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดานัง เมืองทีกําลังจากปลากลายเป็นมงักร
ในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลงัการของ สะพานมังกรไฟทีมีความยาวถึง  เมตร เป็น
สะพาน  เลนส์ ซึงเป็นสะพานทีตระการตามากทีสุดของเวียดนามในเวลานีโดยการแสดงนีจะเริมเวลา 

. น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่านัน 

 

นาํทา่นเขา้สู่ทพีกัดานัง LUXTERY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั  ดาว 
วันทสีอง  หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน–หมู่บา้นกมัทาน–ล่องเรือกระดง้ – ฮอยอนั - หาดหมีเคว – เว ้– วดัเทียน

มู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่นาํหอม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที โรงแรม ( )   
จาก นั น นํ า ท่ าน ผ่ าน ช ม  ภู เข าหิ น อ่ อ น  Marble 

Mountains และนําท่านเขา้ชม หมู่บ ้านหินแกะสลัก

อ่อน ทีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเนือดี  และช่างแกะสลัก
ฝีมือประณีต ส่งออกจาํหน่าย ทวัโลก  นําท่านเดินทาง
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สู่ หมู่บา้นกัมทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม 
นังเรือกระดง้(ไม่รวมค่าทิป) เป็นหมู่บ้านเล็กๆใน
เมืองฮอยอนัตังอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่นํา ในอดีตช่วง
สงครามทีนีเป็นทีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลัก
ของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะ
ได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง
พืนเมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานําทีพาย
เรือมาเคาะกันเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนัน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เทียวชมเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมได้รับการขึนทะเบียนจาก UNESCO 
มนต์เสน่หอ์ยู่ทีบา้นโบราณซึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มี
หลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึง
เป็น สถาปัตยกรรมทีไม่ซําแบบทังในด้านศิลปะและ
การแกะสลกั ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณ
ของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตใหน้าํรถใหญ่

เขา้ไป ดงันันการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเทียวทีดี

ทีสุด**นําท่านชม สะพานญีปุ่น ซึงเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองฮอยอัน ซึงเชือว่าถูกสรา้งเพือเชือมคนในชุมชน
หลากหลายเชือชาติ เข้าด้วยกัน  ชม  พิพิ ธภัณ ฑ์

ประวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และ
บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า  ปี ซึงสรา้งในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมทียงัคงเหลือเขา้เมือศตวรรษที 
17 นําท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)

ซึงเป็นหาดทีสวยปังทีสุดของดานังก็ว่าได ้หาดหมีเควมี
แนวชายหาดกว้างขวาง และมี ค วามยาวถึ ง 10 
กิโลเมตร ทรายทีนีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มี
แนวเก้าอีชายหาดทีหลังคามุงด้วยจากตังเรียงราย 
สามารถนอนเอนและมองดูนําทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบ
เพลินๆทังวัน โดยหาดหมีเควมีชือเสียงมากในช่วง
สงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใชเ้ป็นทีพกัผ่อน
หย่อนใจ และภายหลังสงครามสินสุด ก็เรียกแทนว่า 
หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเทียว
หาดหมีเควไดง่้ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานัง
เพียง 6 กิโลเมตรเท่านัน 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร (3) 
  จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้(ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  ชม) นําท่านผ่านชม Tam Giang เป็น
ทะเลสาบนํากร่อยทีใหญ่ทีสุดในเอเชียเป็นพืนทีชาว
เวียดนามใชใ้นการเลียงกุง้ ปลา เป็นจาํนวนมาก และ
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ชมวิวทีสวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึงในสิบอ่าวสวยงามทีสุดในโลกเป็นพืนทีชาวเวียดนามใชใ้น
การเลียงหอยเพอืการผลิตมุก จากนันนําท่านเขา้สู่ วัดเทียนมู๋ ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย ์8 
เหลีอม สูง 8 ชนั ซึงตังอยู่บนฝังซา้ยของแม่นําหอม พรอ้มเรืองเล่ามากมายเกียวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที
แห่งนี ยงัเป็นทีเก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวตัิศาสตร์ทีโลกตอ้งจารึกเนืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคัน
ประวตัิศาสตรที์โชวอ์ยู่ทีวดันีไปราดนํามนัเผาตวัเองประทว้งรฐับาลเวียดนามทีทําลายพุทธศาสนา และเก็บ
ภาพแห่งความประทับใจริมแม่นําหอม จากนันนําท่านไปละลายทรพัยท์ี ตลาดดองบา เป็นตลาดทีรวบรวม
สินคา้มากมายเป็นทีนิยมทังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของที
ระลึกมากมาย 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (4) 

  จากนันนําท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่นาํหอม ชมการแสดงพืนเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทังเสียงดนตรี 
ทีมาจากเครืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรทีถือเป็น
ประสบการณที์ไม่รูลื้ม 

ทพีกัเมืองเว ้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL , MONDIAL HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั  ดาว  

วันทสีาม   พระราชวังไดโนย้(ถ่ายรูปดา้นนอก) – นังซิโคลช่มเมืองเว ้- รา้นเยือไผ่  – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ 

– สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที โรงแรม ( )     
  จากนันนําท่านถ่ายรูปดา้นนอก พระราชวังไดโน้ย 

พระราชวังโบราณแห่งสุดทา้ยของเวียดนาม UNESCO 
ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีประทับ ทีทํา
การของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนาม
คือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทังหมด  องค์ทีได้
ขึนมาถือครองราชย์นับตังแต่ ค.ศ.  จนถึง ค.ศ. 

 มีสถาปัตยกรรมทีสวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็น
อย่างยิ ง ท่ านจะได้ชมครบทั งห มด  ส่ วนของ
พระราชวงัไดแ้ก่ กาํแพงรอบนอกป้องกนัตัวพระราชวงั
ทีเรียกว่า “กิงถนั” ทีทําการของพระองคก์บั เสนาธิการ
และแม่ทับ ท้องพระโรงทีเรียกว่านครจักพรรค์ “ไถ
หว่า” และส่วน–ทีสําคัญมากทีสุดของพระราชวังคือ
พระราชวังต้องห้าม เป็นทีประทับของพระองค์ พระ
ราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัที ทีเรียกกนัว่า 
”ตือกัมถัน”(ไม่ไดเ้ขา้ดา้นในพระราชวัง) พิเศษ!! 

นําท่านนังรถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซึง

เป็นจุดเด่นและเอกลกัษณข์องเวียดนาม (ไม่รวมค่า

ทิปคนขีสามลอ้) ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที

ผลิตมาจากเยือไม้ไผ่  ซึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของ
ประเท ศฝรั งเศส ที มี ขบ วน การ เอา ไม้ไผ่ ม าเผ า 
กลันกรองเพือจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช ้ผลิต
ออกมาเป็นสินคา้ต่างๆทีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  
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เทยีง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (6) 

จากนันนําท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกับการนังกระเชา้ทียาวทีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 
ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสมัผัสอากาศทีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศทีสายงามของภูเขาฮายเวิน เก็บ
ภาพแห่งความสวยงาม  ซึงสมยัก่อนชาวฝรงัเศสตังใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึงของเวียดนาม 
บนภูเขามีรีสอรท์หอ้งพัก รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ทีรอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบ

ไม่อัน นําท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปทีมีดอกไม้เมืองหนาว
หลากหลายชนิด นําท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วัดลิงอืงแห่งบานาฮิวล ์ทีเป็นองค์มีความสูงถึง 30 
เมตร นําท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ทีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรงัเศสตอนทีเขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุค
แรกๆสามารถซือไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได ้(ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D 

ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขีผึง) จากนันนําท่านชมสถานทีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นันก็คือ สะพานสี

ทองหรือสะพานมือยก นันเอง 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(7) 

  ทพีกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งทีพกั  ท่าน / มีแตห่อ้งพกั  ท่าน หรือพกัเดียวเท่านนั) 

 1. FAMILY BUNG เตียง  ชนั  เตยีง ถา้พกั  ท่าน ไม่มีค่าใชจ้า่ย 

 2. FAMILY BUNG เตียง  ชนั  เตียง ถา้พกั  ท่าน เพมิ ,  บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเดียว บนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเดียว เพิม ,5  / หอ้ง 

>>>> วนัทพีกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม <<<< 

วนัทีสี   บาน่าฮิลล ์- วัดหลิงองิ – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สนามบนิสุวรรณภมูิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์( ) จากนันใหท้่านไดอ้ิสระบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งจุใจ 

 ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นาํท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร ( ) 

บ่าย  จากนันนําท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิง 

อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง 
เป็นวัดใหญ่ทีสุดของทีนี รูปปันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิม
ยืนหันหลังให ้ภู เขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพือเป็นการ
ปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดั
ทีตีประสานกับเสียงคลืนนันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ และ
สรา้งขวญักาํลงัใจอยา่งดีเยียม และเป็นทีเคารพนับถือของ
คนดานัง นําท่านไปละลายทรัพย์ที ตลาดฮาน เป็นตลาดทีรวบรวมสินค้ามากมายเป็นทีนิยมทังชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 
ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีระลึกมากมายเพือฝากคนทีบา้น  
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สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

คาํ  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ  ชิน ( ) 

.  น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เทียวบนิท ีVZ963  

.  น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  
 

รายการท่องเทียวนีอาจเปลยีนแปลงหรือสลับกนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันีถือเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั** 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัทเีดินทาง หอ้งเตียงคู ่นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตยีงพกั  ท่าน พกัเดยีว 

มีนาคม  

วนัท ี  มี.ค. –  เม.ย.  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี  มี.ค. –  เม.ย.  14,899.- 4,900.- 

เมษายน  

วันท ี -  เมษายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  เมษายน  16,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  เมษายน  21,899.- 7,900.- 

วนัท ี -  เมษายน  21,899.- 7,900.- 

วนัท ี -  เมษายน  15,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  เมษายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  เมษายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี  เม.ย.- พ.ค.  16,899.- 4,900.- 

วนัท ี  เม.ย.- พ.ค.  16,899.- 4,900.- 
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พฤษภาคม  

วันที -  พฤษภาคม  16,899.- 4,900.- 

วันที -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  พฤษภาคม  14,899.- 4,900.- 

มิถุนายน  

วันท ี -  มิถุนายน  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  มิถุนายน  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  มิถุนายน  14,899.- 4,900.- 

วันที มิ.ย.- ก.ค.  14,899.- 4,900.- 

วันที มิ.ย.- ก.ค.  14,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม  

วันท ี -  กรกฎาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กรกฎาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กรกฎาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กรกฎาคม  14,899.- 4,900.- 
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วันท ี -  กรกฎาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  กรกฎาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กรกฎาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กรกฎาคม  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กรกฎาคม  16,899.- 4,900.- 

สิงหาคม  

วันที -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันที -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันที -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  สิงหาคม  14,899.- 4,900.- 

กนัยายน  

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  13,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

วันท ี -  กนัยายน  14,899.- 4,900.- 

ตุลาคม  

วันท ี -  ตุลาคม  15,899.- 4,900.- 

วันท ี -  ตุลาคม  15,899.- 4,900.- 

วันท ี -  ตุลาคม  15,899.- 4,900.- 



 

2310-0301-VZD4                                                                   www.smileytour.com                                                                          Page 9 of 10 

 

 

 

 

 

 

ค่าทปิไกดท์อ้งถินและคนขบัรถ ท่านละ ,0  บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง  ขวบ = Infant 3,000 บาท 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุนัทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน) 
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํามนัเชือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิมในกรณีทีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพมิ ก่อนการเดินทาง 
 ค่าสมัภาระนําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขนึเครอืง กก. 
 ค่าทีพกัตามระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบั-ส่งนําเทียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
 มีบริการหวัหน้าทวัรท์ีชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจา่ย  3%  
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ ,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพมินอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสงัเพิม กรุณาจ่ายเพิมเองต่างหาก ) 
 ค่าสมัภาระทีหนักเกินสายการบนิกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
 คา่ทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ท่านละ ,0  บาทตลอดการเดินทาง 

 

เงอืนไขในการจอง 

 ชาํระมดัจาํในวนัทีจองทีนังละ ,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนทีเหลือชาํระทงัหมดอยา่งน้อย 
 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทัวรท์ัง
เต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีทีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทังสิน 

 เนืองจากตวัเครืองบนิเป็นตวักรุป๊ระบบจะทาํการ Random ไม่สามารถเลือกทีนังได ้ ทนีังอาจจะไม่ไดน้ัง

ติดกนั เราจะตอ้ง Request ขอทหีนา้เคานเ์ตอรเ์ทา่นัน 
 

 

 

วันท ี -  ตุลาคม  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  ตุลาคม  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  ตุลาคม  16,899.- 4,900.- 

วันท ี -  ตุลาคม  16,899.- 4,900.- 
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หมายเหต ุ 

 เทียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานทีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่  ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทังสิน 
 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง  ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้  ท่านขนึ จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 
การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจาํและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือคา่ตวัเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคืนเงินได ้เนืองจากค่าบริการทีเวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสินในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าทีกรมแรงงานทังจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายทีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง 
 ตวัเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือนวนั
เดินทางหรือคืนเงินได ้
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้


