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โดยสายการบนิ  VIETJET AIR 
บนิตรงสูเ่มอืงวนิหโ์ดย สายการบนิ VIETJET AIR สูเ่มอืงทอ่งเทีย่วนอ้งใหม ่เมอืงวนิห ์บา้นเกดิ

วรีบรุษุคนส าคญั ทา่นโฮจมินิห ์ถา่ยภาพกบั จตัรุสัใหญใ่จกลางเมอืง เทีย่วชมหนึง่ในชายหาดทีส่วย
ทีส่ดุของเวยีดนามเหนอื ชายหาดควัโล น าทา่นสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ชมวดัทีใ่หญท่ีส่ดุของเวยีดนาม  

วดัไบด่งิห ์และ ลอ่งเรอืชมตามกก๊ หรอืฮาลองบก เมอืงฮาลอง ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลองเบย ์            
น ัง่กระเชา้2 ช ัน้ขา้มเกาะ เทีย่วสวนสนกุ Sun World ข ึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun Wheel 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

*ไมม่รีาคาจอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋ * ราคาต ัว๋ Infant 2,000 บาท/ทา่น * 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิมอืงวนิห ์– เมอืง

แทงฮวา  
 

11.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตูทางเขา้หมายเลข 3 
เคาน์เตอร์ E สายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VJ)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
ส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  

 

14.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิมอืงวนิห ์ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET 
AIR เทีย่วบนิที ่VJ7136 

 

15.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงดานัง (เวลาทอ้งถิน่
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทงฮวา เมอืงแห่งวถิชีวีติทีย่ังคงรักษาความเป็นเวยีดนามไวไ้ดเ้ป็น
อย่างด ีตัง้อยู่บนทีร่าบชายฝ่ังทะเลตอนกลางของประเทศเวยีดนาม มแีม่น ้ามาไหลผ่าน และมภีูเขา
มากมายเรยีงรายโดยรอบเมอืง ถงึแมว้่าเมอืงจะถูกพัฒนาขึน้มาใหม่ใหท้ันสมัยมากขึน้ แต่ก็ยังคงมี
สถาปัตยกรรมกอ่นสงครามอเมรกิันหลงเหลอืใหเ้ห็นอยูบ่า้ง เสน้ทางจะเป็นถนนเล็กๆ สองขา้งทางจะ
เรยีงรายไปดว้ยตน้ไม ้ประกอบกับทะเลสาบและสวนสาธารณะมากมาย ถงึแมว้า่จะยงัเป็นเมอืงทีย่งัไม่
มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมาย แตก่็เต็มไปดว้ยวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชาวเวยีดนามทีช่วนหลงใหล 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารโรงแรม (1) 
ทีพ่กั โรงแรม Muong Thanh Grand Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่อง     เมอืงแทงฮวา - เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์– เมอืงฮาลอง - ฮาลองปารค์ – น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ 

– สวนดอกไมญ้ีปุ่่ น – น ัง่รถราง – น ัง่ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel - ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (2)  
  

 หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ซึง่ห่างจากเมอืงแทงฮวาประมาณ 50 
กโิลเมตร อยูท่างตอนใตข้องกรงุฮานอยลงมาประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่นีโ้อบลอ้มดว้ยภเูขามา
กกมายกว่า 90 ลูก เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืงหลวงมากอ่น แต่ในภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็น
เมอืงฮานอยแทน 
  
 น าท่านเดนิทางสู่ วดัไบด่งิห ์วัดในพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวียดนาม มเีนื้อทีก่ว่า 4,300 ไร่ 
แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นทีท่างรัฐบาลสรา้งขึน้มาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วัดเดมิถกูกอ่สรา้ง
ขึน้บนภูเขาดงิหม์าแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขึน้ไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขัน้ 
เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีถ่อืไดว้่าเป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายใน
วัดมพีระพทุธรปูทีใ่หญ่ทีส่ดุ น ้าหนักกว่า 100 ตัน และยงัมพีระพุทธรปูกว่า 500 องค ์ถูกตัง้เรยีงกนัไป
โดยมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีส่ดุในเอเชยี ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญ่
ทีส่ดุในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทีม่พีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลาน
พธิ ีและอาคารส าหรับประกอบพธิกีรรมต่างๆ ทา่นจะไดด้ืม่ด ่ากบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัด
ไปพรอ้มกบัววิทวิเขาทีส่งูสงา่ และวัดแห่งนีย้ังเป็นสถานทีป่ระชมุชาวพุทธนานาชาตเินื่องในวันวสิาขบู
ชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

23-27 กมุภาพนัธ ์2562 (2BUS) 11,999 11,999 3,500 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 
  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มงักรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม. 
เมอืงฮาลองมสีถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดังคอื อา่วฮาลอง ทีไ่ดรั้บสมญานามว่า กุย้หลนิแหง่เมอืงเวยีดนาม 
เพราะมเีกาะหนิปนูนอ้ยใหญ่จ านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล บนยอดของแต่ละ
เกาะมตีน้ไมข้ึน้อยูอ่ย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอ่าวฮา
ลอง ท าใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ น าทา่น น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ เพือ่ขา้มอา่วฮาลองไปยงัเกาะ BAI CHAY 
ระหวา่งนีใ้หท้า่นไดช้มววิอา่วฮาลองพรอ้มถา่ยรปูเก็บภาพบรรยากาศของอา่วฮาลอง และภาพของเมอืง
ฮาลองทีต่ัง้ตระหงา่อยูด่า้นลา่ง เทีย่วชม สวนดอกไมญ้ีปุ่่ น และเพลดิเพลนิกบัการ น ัง่รถราง จากนัน้
น าท่าน ขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพือ่ชมทัศนียภาพมมุสูงของอา่วฮาลองและบรรยายกาศชว่ง
พลบค ่า อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ก็บภาพความประทับใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง AMAZING เมนอูาหาร Seafood (4) 
 

หลังรับประทานอาหารค ่า อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็น
ของฝากและของทีร่ะลกึท าจากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

 

ทีพ่กั โรงแรม Heritage Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม     เมอืงฮาลอง - อา่วฮาลอง – ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง – ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า้นชาวประมง – เกาะ

ไกช่นกนั – เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์– เมอืงแทงฮวา 
  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (5)  
  

 น าท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื อา่วฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม
ของอ่าวฮาลองเบย ์หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ไดเ้ล่าไวว้่าในอดีตนานมาแลว้
ระหว่างที่ชาวเวียดนามก าลังต่อสูก้ับกองทัพชาวจีนผูรุ้กราน เทพเจา้ไดส้่งกองทัพมังกรลงมา
 ชว่ยปกป้องแผ่นดนิเวยีดนาม มังกรเหล่านี้ไดด้ าดิง่ลงสู่ทอ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอ่าวฮาลองในปัจจุบัน 
 ท าใหม้อีญัมณีและหยกพุง่กระเด็นออกมา อญัมณีเหลา่นีจ้งึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญก่ระจายอยูท่ั่ว
 อา่วจงึเป็นเกราะป้องกนัจากผูร้กุราน ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาไดส้ าเร็จแลกอ่ตัง้     
 ประเทศ ซึง่ตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจบุนั 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญก่วา่ 1,500 ตารางกโิลเมตร อยูท่างตอนเหนอืของ

เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตังเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับ

ววิทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืน ้าสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญ่โผล่ขึน้มา

จากผวิน ้าทะเลทีม่ลีักษณะแตกต่างกันออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแห่ง

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ 
 

 น าทา่นชม ถ า้นางฟ้า พาทา่นชมหนิหงอกหนิยอ้ยทีม่อีายนัุบลา้นปี มโีครงสรา้งสลับซบัซอ้นกนัหลาย
ชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถ ้าจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆนัน้จะมลีักษณะรปูทรง
แตกตา่งกันออกไป ตามแต่ทา่นจะจตินาการ ขึน้อยูว่่าแตล่ะท่านจะตคีวามออกมาวา่เป็นรูปทรงเหมอืน
สิง่ใด ในถ ้าเราจะเห็นหนิรปูนางฟ้าทีถู่กสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิอยูภ่ายในผนังถ ้า นับว่าเป็น
สิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึ่งและมตี านานเล่าขานกันว่ามเีหล่านางฟ้าเขา้มาอาบน ้าในถ ้าแห่งนี้และเกดิ
หลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระทั่งเวลาผ่านล่วงเลยไปกลุ่ม
นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหินติดอยู่ที่ผนังถ ้าอย่างน่าอัศจรรย์  นอกจากนั้นผ่านชม หมู่บา้น



ชาวประมง แหล่งท าประมงดั่งเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สัญลักษณ์อกีอย่างหนึง่
ของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัไกห่ันหนา้ชนกนั มชีือ่เรยีกอกีอยา่งนงึวา่ เกาะไกจ่บูกนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื (6) 

 หลังจากรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนงิหบ์งิห ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (7)  

 

หลังรับประทานอาหารค ่า อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่นงิหบ์งิหไ์นทม์ารเ์ก็ต ซึง่เป็นตลาดกลางคนื
เปิดใหมใ่จกลางเมอืงนงิหบ์งิห ์เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาเพิม่ขึน้ทกุปี  

 

ทีพ่กั โรงแรม Muong Thanh Grand Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เมอืงนงิหบ์งิห ์- ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก – ลอ่งเรอืชมตามกก๊ – เมอืงวนิห ์–  ชายหาดควัโล 

(Cua Lo Beach) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (8)  
  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภมูทิัศนท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิหบ์งิห ์
อยูห่า่งจากตัวเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีักษณะเป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญอ่ยูร่ายลอ้ม คลา้ย
กบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีมน่ ้างอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภเูขาหนิปจูนเกดิเป็นถ ้าหนิปนูทัง้หมดสามถ ้า 
จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามก๊ก ซึง่ค าวา่ตามแปลว่าสาม และก๊กแปลวา่ถ ้า ซึง่ถ ้าแห่งนีจ้ะมนี ้าไหลลอดถ ้า
ไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม   
 

เพลดิเพลนิกับการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปนูตระหง่านรายลอ้มอยูม่ากมาย ตืน่ตากับการ
พายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมน่ ้าทตีร่า
งอนน์ ชมวถิีชวีติรมิน ้าของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถ ้า สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (9) 
   

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง เดนิทางกลับสู่ เมอืงวนิห ์เมืองส าคัญอกีแห่งหนึ่งของประเทศ
เวียดนาม เนื่องจากเป็นบา้นเกิดบุคคลส าคัญอย่างท่านโฮจิมินห์ นับเป็นสถานที่ส าคัญทาง
ประวัตศิาสตรข์องชาวเวยีดนามในชว่ง 100 ปีทีผ่า่นมา ถงึแมว้่าในชว่งสงครามเมอืงนี้จะถูกท าลายลง
ไปทัง้หมด แต่ก็ถกูบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้โดยชาวเยอระมนัตะวันตก ท าใหท้่านยังสามารถเห็นอาคาร
บา้นเรอืนต่างๆ เป็นสถาปัตยกรรมสไตลโ์ซเวยีตอยูบ่า้ง เมอืงนี้ยังไมเ่ป็นทีน่ยิมทางการท่องเทีย่วมาก
นัก แตก่็ยงัเต็มไปดว้ยเสน่หท์างวัฒนธรรม และชายหาดทีส่วยงาม 

 

 น าท่านสู่ ชายหาดควัโล (Cua Lo Beach) อกีหนึง่ชายหาดทีส่วยทีสุ่ดในภูมภิาคเวยีดนามเหนือ 
อยู่ห่างจากตัวเมอืงวนิห์ประมาณ 18 กโิลเมตร โดยชาวเวยีดนามทัง้ทีอ่าศัยอยู่ทีภ่าคเหนือและภาค
กลางนยิมมาเทีย่ว ณ ชายหาดแห่งนี้เป็นจ านวนมาก ชายหาดจะเป็นหาดทรายขาวทอดยาวสวยงาม



ประกอบกับน ้าทะเลสีฟ้า มีตน้สนและมะพรา้วเรียงรายสวยงามริมชายฝ่ัง อสิระท่านเดนิเที่ยวชม
ชายหาดตามอธัยาศัย 

 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารโรงแรม พรอ้มชมโชวด์นตรแีละเพลงพืน้เมอืง (10)  
 

ทีพ่กั โรงแรม Summer Cua Lo Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 

วนัทีห่า้    เมอืงนงิหบ์งิห ์- ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก – ลอ่งเรอืชมตามกก๊ – เมอืงวนิห ์–  ชายหาดควัโล 

(Cua Lo Beach) 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม (11)  
 

 น าท่านสูจ่ตรัุสขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงวนิห ์จสัตุรสัโฮจมินิห ์เป็นทีต่ัง้ของรูปปั้นท่านโฮจมินิหข์นาดใหญ่ ซึง่

เป็นวรีบรุุษคนส าคัญของประเทศเวยีดนาม เมอืงวนิหแ์ห่งนี้เป็นทัง้สถานทีเ่กดิ และบา้นปลายชวีติของทา่โฮ จงึ
ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นสถานทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่ของเมอืง ทีไ่มว่า่ใครไดม้าเยอืนตอ้งมา ณ สถานทีแ่หง่นี ้บรเิวณรอบๆ ถูก

จัดและตกแตง่ไวอ้ยา่งเป็นระเบยีบและสวยงาม อสิระทา่นถา่ยรูปและเดนิชมบรเิวณรอบๆ ตามอธัยาศยั 
 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงวนิห ์เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
 

11.40 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอร ์(VIETJET AIR)   
เทีย่วบนิที ่VJ7135 

13.20 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 40 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่



ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 40
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


