
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8ทวัร์เวียดนามดีดี!!  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<<ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์>> 
3 วัน 2 คืน 

เท ี่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสคิ ข ึน้ช ื่อมรดกโลก 
สนุกสนานเตม็อ ิ่มท ัง้วันกับสวนสนุก FANTASY PARK 

อลังการ  “สะพานทอง” จุดชมววิแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮลิล์ 
เรือกระด้งสุดมันส์  ทีฮ่อยอัน 

เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาตสุิดหรู ทีย่อดเขา Bana Hill 
อาหารทะเลขึน้ช่ือของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกร 

 
วันท ี่หนึ่ง กรุงเทพฯ  – ดานัง – เว้ - วัดเจดย์ีเทยีนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ตลาดดองบา– 
   ล่องเรือแม่นํา้หอม           (-/L/D) 
04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1 เคาน์เตอร์ สายการบนิแอร์เอเซ ีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท

ฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น 

 
07.15 น.** ออกเดนิทางสู ่ดานังเท่ียวบินท่ีFD634พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
09.05น.** ถึง สนามบนิเมืองดานังหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

**หมายเหตุ: สายการบนิมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิขาไป สาํหรับไฟล์ทบนิตัง้แต่วันท ี่ 29 มี.ค.–24ต.ค.63 
เป็นเวลาดังนี ้ออกจาก ดอนเมือง เวลา 07.25 น .และ ถงึดานัง เวลา 09.25 น . ** 

- โปรดสอบถามเจ้าหน้าท ี่ก่อนจองอีกครัง้ - 
 นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่เ ว้เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ 

ปัจจบุนันีไ้ด้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอยา่งเป็นทางการจากองค์การยเูนสโก 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! อาหารซีฟ ู๊ ด) 
  จากนัน้ชมวัดเจดีย์เท ียนหมู่ เจดีย์ท่ีสร้างขึน้ในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหล่ียม 7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้ เป็น

ตวัแทนของชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจ้า ซึง่เจดีย์ เทียน หม ุนีถื้อเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเว้มาตัง้แตปี่ 1710 

   
  นําท่านชม พระราชวังโบราณ(ไม่รวมรถราง)หรือพระราชวงัหลวงแห่งนครประวตัิศาสตร์ สมัผสัความยิ่งใหญ่และโอ่

อ่าของประตเูมืองแหง่พระราชวงัหลวง 

   
  จากนัน้นําท่านเพลิดเพลินกบัการซือ้ของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ ขายทัง้สินค้าของท่ีระลกึต่างๆ และของใช้

ประจําวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซือ้ของกันอย่างคับคั่งนําท่านสู่แ ม่น ํา้หอม  ล่องเรือชมความงามตาม
ธรรมชาติ ซึ่งหาดไูด้ยากยิ่งในสมยัปัจจบุนั เสมือนนําท่านย้อนเวลาลอ่งเรือในบรรยากาศท่ีสวยงาม สองชายฝ่ังเต็มไป
ด้วยทุง่หญ้าเขียวขจี   

 ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกัJASMINE HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองเว้) 



วันท ี่สอง  เว้ –ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่ น –จั่วฟ ุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่101– 
   หมู่ บ้านกั๊มทาน – นั่ งเรือกระด้ง –สะพานมังกร  - ดานัง    (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮอยอันนําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองท่ีองค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก 
และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองท่ี
กาลเวลาได้หยดุน่ิง ทา่นจะได้สมัผสักบัชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้
กวางตุ้งและแต้จ๋ิว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกลูฟงุ (บ้านโบราณท่ีสร้างขึน้โดยไม่ได้ใช้ตะปใูนการสร้าง รวมถึงชาวบ้าน
ร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งท่ีคอยต้องรับนกัเท่ียวให้มาสมัผสัชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบท
แหง่หนึง่ 

 
เท่ียง  รับประทานอาหากลางวัน  ณ ภตัตาคาร(พเิศษ !! กุ้งมังกร) 

นําท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่ น  ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอน
คล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส ซึง่สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน  

 
ชม จั่วฟ ุกเกี๋ยน  บ้านประจําตระกลูท่ีสร้างขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุ
กเกีย้นท่ีมีแซ่เดียวกนั นําท่านเดินทางสู่บ้านเลขที่ 101ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรด
ถนนอีกสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะ
ทําเป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ี
พกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึ ร้านค้าขายของท่ี



ระลกึก็จะตัง้อยูใ่นบ้านโบราณ ยิ่งเดนิชมเมืองก็จะรู้สกึว่าเมืองนีมี้เสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึง
ได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม 
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆนําท่านแวะหมู่ บ้านกั๊มทานเผ่ือให้ท่านได้
สนกุสนานกบัการ นั่ งเรือกระด้งระหวา่งลอ่งเรือทา่นจะได้ชมวิถี  ชีวิตและวฒันธรรมการละเลน่พืน้เมืองของชาวบ้าน มี
การร้องเพลงพืน้เมืองให้ทา่นได้เพลดิเพลนิในขณะท่ีลอ่งเรือด้วย   

 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดบัส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคญั 
ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง 

 ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินเท่ียว นําท่านชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งท่ีเท่ียวดานงัแห่งใหม่ สะพานมงักร ไฟสญัลกัษณ์
ความสําเร็จแหง่ใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ังของแม่นํา้
ฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟืน้คืนประเทศ และ
เป็นการฟืน้ฟเูศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตัง้แตปี่ 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ี
ได้รับแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึง่พนัปีมาแล้ว 

 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกัADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองดานงั) 



วันท ี่สาม  ดานัง - บานาฮลิล์ (นั่ งกระเช้าไฟข ึน้-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – 
   อลังการ  “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE–วัดหลินอ ึ๋ง - กรุงเทพฯ     (B/L/-) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูบ่านาฮลิล์ซึง่อยูห่า่งจากเมืองดานงัประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสดุใน

เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภเูขาสร้างท่ีพกั
โรงแรมสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพกัผอ่นในระหวา่งการรบ 

  
นําทา่นนัง่กระเช้าสู ่บานาฮลิล์ด่ืมด่ําไปกบัววิทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็น
กระเช้าลอยฟา้รางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืน
ชมกบัสดุยอดววิทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส ซึง่การทอ่งเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาวา่บานาฮิลล์
คือ ดาลดัแหง่เมืองดานงั เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมิูเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส
เทา่นัน้ 

 
นําทา่นแวะชม สวนดอกไม้หรือ LE JARDIN D’AMOURเป็นสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส  ท่ีมีทัง้ดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรง
ไวน์ Debay Wine Cellar ให้ทา่นได้อิสระเดนิเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากนี ้ยงัมีวดัทางพทุธศาสนาท่ีมี



พระพทุธรูปสีขาวสงู 27 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นได้แตไ่กล นําทา่นเดนิจดุชมวิวแหง่ใหม ่“สะพานทอง”หรือ Golden 
Bridgeซึง่สะพานสีทองแหง่นีย้าว 150 เมตร โดยมีอุ้งมือหินขนาดยกัษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ 
สดูอากาศอนัสดช่ืน และชมวิวทิวทศัน์อนักว้างใหญ่ของเมืองดานงัท่ีอยูเ่บือ้งลา่งอีกด้วย 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  (International buffet Bana Hill) 

นําทา่นเดนิทางสูส่วนสนุก FANTASY PARKสวนสนกุในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมือง
แหง่เทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนกุกนั อยา่งเช่น 
ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสงิ ถํา้ไดโนเสาร์ เกมสนกุๆ เคร่ืองเลน่ตา่งๆ รวมทัง้ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  
(รวมค่ารถรางและค่าเครื่ องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น  พพิธิภัณฑ์หุ่นข ีผ้ ึง้ท ี่ไม่รวมให้ในรายการมีค่าเข้า 5 USD/ท่าน) 

   
สมควรแก่เวลานําท่านนัง่กระเช้าลงสู่ด้านล่าง จากนัน้นําท่านกลบัสู่ เมืองดานังนําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ ึ๋งเป็นวดั
สร้างใหม่ใหญ่ที่สดุของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตทุัง้ห้าและจิตใจ
ของผู้คนอยู่ในท่ีนี ้ เป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูท่ีสดุในเวียดนาม 
ซึง่มีทําเลท่ีตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอ
พรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระ
อรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรม
อยา่งลกึซึง้ วดัแหง่นีย้งัเป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกนึง่จดุชมวิวท่ีสวยงามชองเมืองดานงั    



 
 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู ่สนามบนิดานังเพ่ือเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 
18.50 น.** ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซ ีย เท ี่ยวบนิท ี่ FD639 
20.35 น.** ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

**หมายเหตุ:สายการบนิมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบนิขากลับ สาํหรับไฟล์ทบนิตัง้แต่วันท ี่ 29 มี.ค.–24ต.ค.63 
เป็นเวลาดังนี ้ออกจาก ดานัง เวลา 17.30 น .และ ถงึดอนเมือง เวลา 19.35 น . ** 

- โปรดสอบถามเจ้าหน้าท ี่ก่อนจองอีกครัง้ - 
 

 
 

อัตราค่าบริการ  

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตยีง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดยีวเพ ิ่ม 

13 - 15 มี.ค. 63 10,500 บาท  1,900 บาท  
20 - 22 มี.ค. 63 
27 - 29 มี.ค. 63 
28 - 30 มี.ค. 63 

9,999 บาท  1,900 บาท  

04 - 06 เม.ย.63 10,999 บาท  1,900 บาท  
11 - 13เม.ย.63 13,500บาท  1,900 บาท  
12 - 14เม.ย.63 14,500บาท  1,900 บาท  
24 - 26เม.ย.63 10,900 บาท 1,900 บาท  
01 - 03 พ .ค. 63 11,500 บาท 1,900 บาท  
07 - 09 พ .ค. 63 
15 - 17 พ .ค. 63 
29 - 31 พ .ค. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท  



12 - 14 มิ.ย.63 
26 - 28 มิ.ย.63 

10,900 บาท 1,900 บาท  

04 - 06 ก.ค. 63 12,500 บาท 1,900 บาท  
05 - 07 ก.ค. 63 11,900 บาท 1,900 บาท  
17 - 19 ก.ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท  
25 - 27 ก.ค. 63 11,500 บาท 1,900 บาท  

31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท  
07 - 09 ส.ค. 63 
14 - 16 ส.ค. 63 
21 - 23 ส.ค. 63 
29 - 31 ส.ค. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท  

04 - 06 ก.ย. 63 10,500 บาท 1,900 บาท  
05 - 07 ก.ย. 63 10,900 บาท 1,900 บาท  

11 - 13 ก.ย. 63 
12 - 14 ก.ย. 63 
18 - 20 ก.ย. 63 
19 - 21 ก.ย. 63 
25 - 27 ก.ย. 63 
26 - 28 ก.ย. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท  

02 - 04 ต.ค. 63 
03 - 05ต.ค. 63 
09 - 11 ต.ค. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท  

10 - 12 ต.ค. 63 
11 - 13 ต.ค. 63 

11,900 บาท 1,900 บาท  

16 - 18 ต.ค. 63 
17 - 19 ต.ค. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท  

23 - 25 ต.ค. 63 11,900บาท  1,900 บาท  
24 - 26 ต.ค. 63 10,900 บาท 1,900 บาท  

30 ต.ค.- 01 พ .ย. 63 
31 ต.ค.- 02 พ .ย. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท  



06 – 08 พ .ย. 63 
07 - 09พ .ย. 63 
13 - 15 พ .ย. 63 
14 - 16 พ .ย. 63 
20 - 22 พ .ย. 63 
21 - 23 พ .ย. 63 
27 - 29 พ .ย. 63 
28 - 30 พ .ย. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท  

04 - 06 ธ .ค. 63 11,900 บาท 1,900 บาท  
05 - 07 ธ .ค. 63 12,900 บาท 1,900 บาท  
10 - 12 ธ .ค. 63 11,900 บาท 1,900 บาท  
11 - 13 ธ .ค. 63 12,900 บาท 1,900 บาท  
12 - 14 ธ .ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท  

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ท่าน / ทริป(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

ในกรณีท ี่ผู้ โดยสาร  มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางท ี่ท่านได้ทาํการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ  กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าท ี่ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ  ขอสงวน

สิทธ ิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานงั–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ รวมทัง้สิน้ 2 คืน (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบตัิเหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกว่า 85 ปี ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษ
เทา่นัน้”)  

 คา่ระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 



อัตรานีไ้ม่รวม 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป

(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม, คา่

นํา้หนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาขึน้ 
เงื่อนไขการจองทวัร์  

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ทําการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ
ได้รับคา่มดัจําแล้วเทา่นัน้ 

 งวดที่ 2 ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดนิทาง  
กรณียกเลิก 

 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคดิคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบิน, คา่
วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสายการ
บิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ไม่สามารถแจ้งได้ว่า
จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทกุๆการ
ให้บริการอ่ืนๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพ ิ่มเตมิเรื่ องตั๋วเครื่องบนิและที่นั่ งบนเครื่ องบนิ  
 ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลกิทวัร์ ไม่วา่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

การเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง  
 หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่า่นไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ 

Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกตอิยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ี

มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพ ิ่มเตมิเรื่ องโรงแรมที่พ ัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู ่(Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ทา่น (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 



 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึง่
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 

และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนัท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับางประการ 
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เม่ือทา่นได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดนิทางเป็นสําคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง

เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและ
ออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ,่ ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากทา่นใดไม่เข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ
และยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แตถ้่าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวน
สทิธิไม่ออกเดนิทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าท ี่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต  ิโปรดสอบถาม ** 
 
 


