
              

 

    

 

ทวัร์เวียดนามดดี!ี!  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์ >> &วัน ' คืน 
***พักบน บานาฮลิล์  คืน*** 

เที*ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสคิ ขึ 2นชื*อมกดกโลก 
สนุกสนานเตม็อิ*มทั 2งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK 

อลังการ “สะพานทอง” จุดชมววิแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮลิล์ 
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นนํ 2า ที*สะพานมังกร 

เพิ�มพเิศษ !! นั�งเรือกระด้ง ที�ฮอยอัน 
เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาตสุิดหรู ที�ยอดเขา Bana Hill 

อาหารทะเลขึ/นชื�อของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันที*หนึ*ง กรุงเทพฯ – ดานัง – บานาฮิลล์ (นั* งกระเช้าไฟขึ 2น-ลง) -สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – 

อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE       (L/D) 
07.30 น. คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศดอนเมือง ชั �น � ประต ู!   เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น 

 
09.50 น. �ออกเดนิทางสู ่ดานังเที�ยวบินที�FD636  พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเครื�อง 
11.30 น. �ถึง สนามบนิเมืองดานัง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล์ ซึ�งอยูห่า่งจากเมืองดานงัประมาณ 9: กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที�ตากอากาศที�ดีที�สดุใน
เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัที�ฝรั�งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ �นไปบนภเูขาสร้างที�พกั
โรงแรมสิ�งอํานวยความสะดวกตา่งๆเพื�อใช้เป็นสถานที�พกัผอ่นในระหวา่งการรบ 

 
 
 
 
 
 
 

 



              

 

    

 

นําทา่นนั�งกระเช้าสู ่บานาฮลิล์ดื�มดํ�าไปกบัววิทิวทศัน์
ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์
เป็นกระเช้าลอยฟา้รางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็น
ระยะทางที�ยาวที�สดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊
คเมื�อวนัที� 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 
15 นาที) ขึ �นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานา
ฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื�นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบ
พาโนรามาในวนัที�อากาศสดใส ซึ�งการทอ่งเที�ยวของเวียดนามได้โฆษณาวา่บานาฮิลล์คือ ดาลดัแหง่เมืองดานงั 
เนื�องจากที�นี�มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปี อณุหภมิูเฉลี�ยทั �งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นั �น   
นําทา่นแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั�งเศส  ที�มีทั �งดอกไม้ ต้นไม้ และมี
โรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ทา่นได้อิสระเดนิเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากนี � ยงัมีวดัทางพทุธศาสนาที�มี
พระพทุธรูปสีขาวสงู 9X เมตร ที�สามารถมองเห็นได้แตไ่กล นําทา่นเดนิจดุชมวิวแหง่ใหม ่“สะพานทอง” หรือ Golden 

Bridge  ซึ�งสะพานสีทองแหง่นี �ยาว 150 เมตร โดยมีอุ้งมือหินขนาดยกัษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่การพกัผอ่น
หยอ่นใจ สดูอากาศอนัสดชื�น และชมววิทิวทศัน์อนักว้างใหญ่ของเมืองดานงัที�อยูเ่บื �องลา่งอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า � รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร (International buffet Bana Hill)  

�นําทา่นเข้าสูที่�พกั MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ (พกับนบานาฮิลล์) 
(หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสําหรับ 3 ท่าน มีแต่ห้องสําหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี*ยวเท่านั2น 
หากท่านต้องการพัก 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family room เตียง 2 ชั 2น 2 เตียง จ่ายเพิ*มท่านละ 300 บาท) 

วันที*สอง  บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - เว้ – แม่นํ 2าหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ 
ตลาดดองบา                  (B/L/D) 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



              

 

    

 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนกุในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมือง
แหง่เทพนิยายที�สวยงาม ตั �งอยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนกุกนั อยา่งเช่น 
ภาพยนตร์ในระบบ [D  บ้านผีสงิ ถํ �าไดโนเสาร์ เกมสนกุๆ เครื�องเลน่ตา่งๆ รวมทั �งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  
(รวมค่ารถรางและค่าเครื*องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พพิธิภัณฑ์หุ่นขี 2ผึ 2งที*ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า n USD/ท่าน) 

   
 
 
 
 
เที�ยง � รั บ ป ร ะ ท า น อาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลานําทา่นนั�งกระเช้าลงสูด้่านลา่ง   นําทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู ่เว้ เป็นอาณาจกัรโบราณ
และเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ ปัจจบุนั
นี �ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอยา่งเป็นทางการจาก
องค์การยเูนสโก  นําทา่นชม พระราชวังโบราณ (ไม่รวม

รถราง)หรือพระราชวงัหลวงแหง่นครประวตัิศาสตร์ สมัผสั
ความยิ�งใหญ่และโอ่อา่ของประตเูมืองแหง่พระราชวงัหลวง  

  นําท่านสู่ แม่นํ 2าหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ 
ซึ�งหาดูได้ยากยิ�งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนําท่านย้อนเวลา
ล่องเรือในบรรยากาศที�สวยงาม สองชายฝั�งเต็มไปด้วยทุ่ง
หญ้าเขียวขจี  จากนั �นชม วัดเจดีย์เทยีนหมู่เจดีย์ที�สร้างขึ �นใน
สมยัจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี�ยม 7 ชั �น ในแตล่ะชั �นนั �น 
เป็นตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจ้า ซึ�งเจดีย์ เทียน 
หม ุนี �ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเว้มาตั �งแตปี่ 1710 จากนั �นนํา
ท่านเพลิดเพลินกบัการซื �อของที� ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั �งอยู่ติดริมแม่นํ �าหอม  มี 2 ชั �น ขายทั �งสินค้าของที�
ระลกึตา่งๆ และของใช้ประจําวนั ซึ�งจะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจ่ายซื �อของกนัอยา่งคบัคั�ง 

 คํ�า � รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร  
 �นําทา่นเข้าสูที่�พกัJASMINE HOTELระดบั � ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองเว้) 
วันที*สาม  เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกัpมทาน – นั* งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน –  

สะพานญี*ปุ่น –จั*วฟุกเกีrยน- บ้านเลขที* sts – ดานัง –  วัดหลินอึrง – สะพานมังกร  (B/L/D) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



              

 

    

 

 นําชม สุสานกษัตริย์ ไคดนิห์ กษัตริย์ลําดบัที� 12 ของ
ราชวงศ์เหวียน วา่เป็นสสุานที�สร้างได้วิจิตตระการตา 
เป็นการผสมผสานระหวา่ง จีนกบัเวียดนาม สสุานแหง่นี �
ถือวา่เป็นสสุานที�สร้างได้ตามหลกั ฮวงจุ้ย มากที�สดุ ชม
ภาพวาดมงักรในม่านเฆม ซึ�งวาดโดยศลิปินที�ใช้เท้าวาด
แทนการใช้มือ  

 
 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร(พเิศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 
  จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ [ ชม.โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เส้นทางดว่นไฮฟาน 

เส้นทางที�เลาะไหล่เขา ชมทิวทศัน์ที�เป็นธรรมชาติซึ�งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื�อว่าเป็นถนนสายที�สวยที�สดุแห่ง
หนึ�งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สมัผสับรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่นํ �า ชมการ

เพาะปลกูนาข้าวและไร่ผกั สวนผลไม้ ที�ยงัคงใช้วิธีแบบดั �งเดิม 
นําท่านแวะ หมู่บ้านกัpมทาน เผื�อให้ท่านได้สนุกสนานกับการ 
นั* งเรือกระด้ง  ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิตและ
วัฒนธรรมการละเล่นพื �นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลง
พื �นเมืองให้ทา่นได้เพลดิเพลนิในขณะที�ลอ่งเรือด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

นําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที�องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ�งวีถีชีวิต ของชาว
เวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที�กาลเวลาได้หยุดนิ�ง ท่านจะได้
สมัผสักบัชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั �งกวางตุ้งและแต้จิ]ว และบ้าน
ช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที�สร้างขึ �นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือน
เมืองเล็กๆ เมืองหนึ�งที�คอยต้องรับนักเที�ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื�นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ�ง  นําท่าน
เดินทางสู่ สะพานญี* ปุ่น ที�สร้างโดยชาวญี�ปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามุงกระเบื �องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื�น 
ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี�เหลี�ยมจตัรัุส ซึ�งสร้างเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั*วฟุกเกีrยน บ้านประจําตระกลู
ที�สร้างขึ �นเมื�อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที�พบปะของผู้ คนที�อพยพมาจากฟุกเกี �ยนที�มีแซ่เดียวกัน นําท่าน
เดินทางสู่ บ้านเลขที*  101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ�ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ�ง เป็น
สถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชั �น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบูติก 
ด้านหลงัเป็นที�เก็บสินค้า ภายในเป็นที�อยู่อาศยั มีลาดเปิดโลง่เห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื�อมต่อสว่นที�พกัอาศยัหลาย
ส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนั �นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื �อของที�ระลึก ร้านค้าขายของที�ระลึกก็จะ
ตั �งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ�งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี �มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับ
อิทธิพลจากจีนและญี�ปุ่ น ซึ�งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื�นตาทั �งบ้านเรือน วดัวาอาราม 
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ  นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่
อันดับสี�ของเวียดนามซึ�งเติบโตอย่างรวดเร็วทั �งขนาดและความสําคัญ ตั �งอยู่ระหว่างชายฝั�งทะเลและที�ราบสูง
ตอนกลาง  นําท่านเดินทางสู ่วัดหลินอึrงเป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่
ที�สดุของเมืองดานงั เป็นสถานที�ศกัดิ ^สิทธิ^ ที�รวบรวมความ
เชื�อ ความศรัทธาของธาตทุั �งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที�นี �  
เป็นสถานที�บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ]งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสงู
ใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที�สดุในเวียดนาม ซึ�งมีทําเลที�ตั �งดี หันหน้า
ออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา ตั �งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลนิอึ]งมี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั �งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อน
แกะสลกัที�มีเอกลกัษณ์ทา่ทางที�ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนษุย์ซึ�งแฝงไว้ด้วยคตธิรรมอยา่งลกึซึ �ง วดัแหง่นี �ยงัเป็น
อีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามเป็นอีกนึ�งจดุชมวิวที�สวยงามชองเมืองดานงั   นําท่านชม สะพานมังกร(Dragon 

Bridge) อีกหนึ�งที�เที�ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมงักร ไฟสญัลกัษณ์ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที�มีความยาว 
666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื�อมต่อสองฟากฝั�งของแม่นํ �าฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถกูสร้างขึ �น
เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟื�นคืนประเทศ และเป็นการฟื�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้
เปิดใช้งานตั �งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที�บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที�ได้รับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเมื�อกวา่หนึ�งพนัปีมาแล้ว 



              

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
คํ�า � รับประทานอาหารคํ*า ณ ภตัตาคาร(พเิศษ !! กุ้งมังกร) 
 �นําทา่นเข้าสูที่�พกั ADINA HOTELระดบั � ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองดานงั) 
วันที*สี*  ดานัง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ        (B) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินเที�ยวและช้อปปิ �งใน ตลาดฮาน ตลาดที�รวมสินค้ามากมายเป็นที�นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น 
เสื �อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสนิค้าพื �นเมืองของเมืองดานงั 
สมควรแก่เวลาเดนิทางสู ่สนามบนิดานังเพื�อเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

12.00 น. �ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที*ยวบนิที* FD637  
13.35 น. �ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตยีง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดยีวเพิ*ม 

25-28 ก.ค. 62 15,500 บาท 3,900 บาท 

26-29 ก.ค. 62 16,900 บาท 3,900 บาท 

01-04 ส.ค. 62 
02-05 ส.ค. 62 

13,500 บาท 3,900 บาท 

08-11 ส.ค. 62 13,900 บาท 3,900 บาท 

09-12 ส.ค. 62 16,500 บาท 3,900 บาท 

15-18 ส.ค. 62 
16-19 ส.ค. 62 
22-25 ส.ค. 62 
23-26 ส.ค. 62 

29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 

13,500 บาท 3,900 บาท 

05-08 ก.ย. 62 12,500 บาท 3,900 บาท 

12-15 ก.ย. 62 
13-16 ก.ย. 62 
19-22 ก.ย. 62 
20-23 ก.ย. 62 
26-29 ก.ย. 62 
27-30 ก.ย. 62 

12,500 บาท 3,900 บาท 

03-06 ต.ค. 62 
04-07 ต.ค. 62 

12,500 บาท 3,900 บาท 

10-13 ต.ค. 62 16,900 บาท 3,900 บาท 

01-04  พ.ย. 62 
15-18  พ.ย. 62 

12,500 บาท 3,900 บาท 

05-08 ธ.ค. 62 16,999 บาท 3,900 บาท 

07-10 ธ.ค. 62 17,900 บาท 3,900 บาท 

19-22 ธ.ค. 62 13,500 บาท 3,900 บาท 



              

 

    

 

26-29 ธ.ค. 62 15,900 บาท 3,900 บาท 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 19,900 บาท 3,900 บาท 

 

ราคานี�  ไม่รวมค่าทิป มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
!,#$$ บาท / ลกูทวัร ์! ท่าน / ทริป (ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

ในกรณีที*ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที*เกี*ยวข้องกับวันเดนิทางที*ท่านได้ทาํการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที*ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตัrวดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ�ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานี 2รวม 

� คา่ตั]วเครื�องบินไป-กลบั ชั �นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานงั–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
� คา่ที�พกัโรงแรมที�ระบใุนรายการระดบั � ดาว หรือเทียบเทา่ รวมทั �งสิ �น � คืน (พกั 9-� ทา่น/ห้อง) 
� คา่อาหารครบทกุมื �อตลอดรายการ 
� คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
� อตัราคา่เข้าชมสถานที�ที�ระบไุว้ในรายการ 
� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

:jj,jjj บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภยั อายรุะหว่าง k-X: ปี ในกรณีที�ผู้ เอาประกันภัยอายตํุ�ากว่า k ปี หรือ ระหว่าง X:-l: ปี 
คุ้มครอง :j % ของจํานวนเงินเอาประกันภยั ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภยัอายสุงูกว่า l: ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ̂ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษ
เทา่นั �น”)  

� คา่ระวางนํ �าหนกั 9j กิโลกรัม 

อัตรานี 2ไม่รวม 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม X % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขับรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย !,#$$ บาทต่อลูกทวัร ์! ท่านต่อทริป
(ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 

� คา่ใช้จ่ายส่วนตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอื�น ที�ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, คา่เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม, 
ค่านํ �าหนกักระเป๋าที�เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที�เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

� คา่ธรรมเนียมนํ �ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาขึ �น 

เงื*อนไขการจองทวัร์ 



              

 

    

 

� งวดที* s กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองที�นั�ง ท่านละ :,jjj บาท (หลงัจากที�ได้ทําการจองภายใน � วนั) และที�นั�งจะถกูยืนยนัเมื�อ
ได้รับคา่มดัจําแล้วเทา่นั �น 

� งวดที* � ชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือทั �งหมด ![ วนัก่อนการเดนิทาง  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง ณ วนันั �น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตั]วเครื�องบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ̂ิในการคืนเงินทั �งหมดในทกุกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื�อให้พิจารณาอีกครั �ง ทั �งนี � อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจ้ง
ได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั �งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ �นอยู่กับการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และใน
ทกุๆการให้บริการอื�นๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิ*มเตมิเรื*องตัrวเครื*องบนิและที*นั* งบนเครื*องบนิ 

� ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตั]วเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ̂ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตั]วเครื�องบิน ซึ�งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง  

� หากตั]วเครื�องบินทําการออกแล้ว แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ̂ิเรียกเก็บ คา่ใช้จ่ายตามที�เกิดขึ �นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

� นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที�จะนั�งต้องมีคณุสมบตัติรงตามที�สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื�นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ �าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที�มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กับทางเจ้าหน้าที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเทา่นั �น 

ข้อมูลเพิ*มเตมิเรื*องโรงแรมที*พัก 

� เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

� กรณีที�มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ �นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ̂ิในการ
ปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ �า ซึ�ง
ขึ �นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั �นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั�วโมงติดตอ่กนัทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั �งหมด 

หมายเหตุ 



              

 

    

 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ̂ิที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

� เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ̂ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ̂ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

� เมื�อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทั �งนี �ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดนิทางเป็นสําคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
� สําหรับ ผู้ โดยสาร ที�ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั �นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการสง่เสริมการท่องเที�ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักลา่วแล้ว 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 9j ท่านขึ �นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง !: - 9j ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ�น ที�พดูภาษาไทยได้ คอยรับที�สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดนิทางที�ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แตถ้่าตํ�ากวา่ !: ท่าน ทางบริษัท ของสงวน
สทิธิไม่ออกเดนิทางในกรุ๊ปนั �น 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที*เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า � หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 
 
 


