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ทวัร์เวียดนามดีดี!!  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 
<<ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์>>4วัน 3 คืน 

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึน้ชื่อมกดกโลก 
สนุกสนานเตม็อิ่มทัง้วันกับสวนสนุก FANTASY PARK 

อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮลิล์ 
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นนํา้ ที่สะพานมังกร 

เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาตสุิดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill 
ล้ิมรสอาหารสไตล์ชาววัง  

อาหารทะเลขึน้ช่ือของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกร 
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดนิห์ – ตลาดดองบา     (B/D) 
07.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1 เคาน์เตอร์ สายการบนิแอร์เอเซีย ( FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่ดานังเท่ียวบินท่ีFD636พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
11.30 น. ถงึ สนามบนิเมืองดานังหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

ดานัง  เปล่ียนแปลงเวลาบนิใหม่   ตัง้แต่วันที่ 28 ต.ค. 61 เป็นต้นไป 
เวลาใหม่   ขาไปFD63610.30 – 12.10 // ขากลับ FD637 12.40 – 14.25 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่เว้เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ 
ปัจจบุนันีไ้ด้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยเูนสโกนําชม สุสานกษัตริย์ ไคดนิห์  
กษัตริย์ลําดบัท่ี 12 ของราชวงศ์เหวียน วา่เป็นสสุานท่ี
สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหวา่ง จีนกบั
เวียดนาม สสุานแห่งนีถื้อวา่เป็นสสุานท่ีสร้างได้ตามหลกั 
ฮวงจุ้ย มากท่ีสดุ ชมภาพวาดมงักรในมา่นเฆม ซึง่วาดโดย
ศิลปินท่ีใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนัน้ นําท่าน
เพลิดเพลินกบัการซือ้ของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่ง
เมืองเว้ตัง้อยู่ติดริมแมนํ่า้หอม  มี 2 ชัน้ ขายทัง้สินค้าของท่ี
ระลกึตา่งๆ และของใช้ประจําวนั ซึง่จะเห็นชาวเวียดนามมา
จบัจ่ายซือ้ของกนัอย่างคบัคัง่ 

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(พเิศษ !! อาหารสไตล์ชาววัง ) 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกัJASMINE HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองเว้) 
วันท่ีสอง  เว้ – แม่นํา้หอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน –  
   สะพานญ่ีปุ่น –จ่ัวฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง      (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านสู่ แม่นํา้หอม  ลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึง่หาดไูด้ยากย่ิงในสมยัปัจจบุนั เสมือนนําท่านย้อนเวลา
ลอ่งเรือในบรรยากาศท่ีสวยงาม สองชายฝ่ังเตม็ไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  
จากนัน้ชม วัดเจดีย์เทยีนหมู่ เจดีย์ท่ีสร้างขึน้ในสมยัจาม ประกอบด้วย
หอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชัน้ 
ในแตล่ะชัน้นัน้ เป็น
ตวัแทนของชาติภพตา่งๆ 
ของพระพทุธเจ้า ซึง่เจดีย์ 

เทียน หม ุนีถื้อเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเว้มาตัง้แตปี่ 1710 
 
 
 นําท่าน ชม พระราชวังโบราณ (ไม่รวมรถราง) หรือพระราชวงัหลวงแห่งนครประวตัิศาสตร์ สมัผสัความย่ิงใหญ่และโออ่า่ของประตู
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เมืองแห่งพระราชวงัหลวง 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 
  จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เส้นทางดว่นไฮฟาน 

เส้นทางท่ีเลาะไหลเ่ขา ชมทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติซึง่สวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ช่ือวา่เป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสดุแห่ง
หนึง่ของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สมัผสับรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แมนํ่า้ ชมการ
เพาะปลกูนาข้าวและไร่ผกั สวนผลไม้ ท่ียงัคงใช้วิธีแบบดัง้เดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  นําชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองท่ีองค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยงัคงไว้ซึง่วีถีชีวิต ของชาว
เวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองท่ีกาลเวลาได้หยดุน่ิง ท่านจะได้
สมัผสักบัชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุ้งและแต้จ๋ิว และบ้าน
ช่างไม้ บ้านตระกลูฟงุ (บ้านโบราณท่ีสร้างขึน้โดยไมไ่ด้ใช้ตะปใูนการสร้าง รวมถงึชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือน
เมืองเลก็ๆ เมืองหนึง่ท่ีคอยต้องรับนกัเท่ียวให้มาสมัผสัชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึง่นําท่านเดินทาง
สู ่สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลาง
สะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจตัรัุส ซึง่สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จ่ัวฟุกเกี๋ยน  บ้านประจําตระกลูที่สร้าง
ขึน้เม่ือพ.ศ. 2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟกุเกีย้นท่ีมีแซเ่ดียวกนั นําท่านเดินทางสู ่
บ้านเลขที่ 101ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึง่ หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บ
สินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลาดเปิดโลง่เห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของ
หลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึ ร้านค้าขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ 
ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรู้สกึวา่เมืองนีม้ีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึได้รับอิทธิพลจากจีนและ
ญ่ีปุ่ น ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม 
ศาลเจ้า บ้านประจําตระกลู และร้านค้าตา่งๆ นําท่านเดินทางสู ่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึง่
เติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคญั ตัง้อยู่ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(พเิศษ !! กุ้งมังกร) 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกัADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานงั) 
วันท่ีสาม  ดานัง –บานาฮลิล์ (น่ังกระเช้าไฟขึน้-ลง) –สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – 
   อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE– ตลาดฮาน –สะพานมังกร  (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสูบ่านาฮลิล์ซึง่อยู่ห่างจากเมืองดานงัประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสดุใน
เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภเูขาสร้างท่ีพกั
โรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหวา่งการรบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านนัง่กระเช้าสู ่บานาฮลิล์ดื่มด่ําไปกบัวิวทิวทศัน์ของ
เมืองบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็น
กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางท่ียาว
ท่ีสดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 
ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึสถานีเฟ
รนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสดุ
ยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส ซึง่การ
ท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาวา่บานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานงั เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 
อณุหภมูิเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้ 
นําท่านแวะชม สวนดอกไม้หรือ LE JARDIN D’AMOURเป็นสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส  ท่ีมีทัง้ดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรง
ไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากนี ้ยงัมีวดัทางพทุธศาสนาท่ีมี

พระพทุธรูปสีขาวสงู 
27 เมตร ท่ีสามารถ
มองเห็นได้แตไ่กล  

 
 
 
 
 

 
นําท่านเดินจดุชมวิวแห่งใหม ่“สะพานทอง”หรือ Golden 

Bridgeซึง่สะพานสีทองแห่งนีย้าว 150 เมตร โดยมีอุ้งมือ
หินขนาดยกัษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่การพกัผ่อน
หย่อนใจ สดูอากาศอนัสดช่ืน และชมวิวทิวทศัน์อนักว้าง
ใหญ่ของเมืองดานงัท่ีอยู่เบือ้งลา่งอีกด้วย 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

(International buffet Bana Hill) 
นําท่านเดินทางสูส่วนสนุก 

FANTASY PARKสวนสนกุในร่ม
และกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้าง
ให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ี
สวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอก
บนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนกุกนั อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสิง 
ถํา้ไดโนเสาร์ เกมสนกุๆ เคร่ืองเลน่ตา่งๆ รวมทัง้ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน (รวมค่ารถราง
และค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้นพิพิธภณัฑ์หุ่นขีผึ้ง้ที่ไม่รวมให้ในรายการมีค่าเข้า 5 USD/
ท่าน) 

   
 
  สมควรแก่เวลานําท่านนัง่กระเช้าลงสูด้่านลา่ง  

จากนัน้นําท่านกลบัสู ่ เมืองดานัง นําท่านเดินเท่ียวและช้อปปิง้ใน ตลาดฮานตลาดท่ีรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยม
ของชาวเวียดนามและตา่งชาติ เช่น เสือ้ผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพืน้เมืองของเมืองดานงั 
นําท่านชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึง่ท่ีเท่ียวดานงั
แห่งใหม ่สะพานมงักร ไฟสญัลกัษณ์ความสําเร็จแห่งใหมข่อง
เวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ 
เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ังของแมนํ่า้ฮนั ประเทศเวียดนาม สะพาน
มงักรถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวดานงั เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟืน้คืนประเทศ และเป็นการฟืน้ฟเูศรษฐกิจของประเทศ 
โดยได้เปิดใช้งานตัง้แตปี่  2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบั
เทคโนโลยีสมยัใหม ่ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเม่ือกวา่หนึง่พนัปีมาแล้ว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกัADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานงั) 
วันท่ีส่ี  ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ         (B) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่ วัดหลินอึ๋ง เป็นวดัสร้างใหมใ่หญ่ท่ีสดุของเมือง
ดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของ
ธาตทุัง้ห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในท่ีนี ้ เป็นสถานท่ีบชูา เจ้าแม่
กวนอิมหลินอึง๋แกะสลกัด้วยหินออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูท่ีสดุใน
เวียดนาม ซึง่มีทําเลท่ีตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา 
ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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ช่วยปกปักรักษา หลินอึง๋มีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 
18 องค์เป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่าง
ลกึซึง้ วดัแห่งนีย้งัเป็นอีกหนึง่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกนึง่จดุชมวิวท่ีสวยงามชองเมืองดานงั    
สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบนิดานังเพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

12.00 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบนิที่ FD637  
13.35 น. ถงึท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

ดานัง  เปล่ียนแปลงเวลาบนิใหม่   ตัง้แต่วันที่ 28 ต.ค. 61 เป็นต้นไป 
เวลาใหม่   ขาไปFD63610.30 – 12.10 // ขากลับ FD637 12.40 – 14.25 

 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

29 ธ.ค.61-01 ม.ค.62 15,900 บาท 2,900 บาท 
30 ธ.ค.61-02 ม.ค. 62 14,900 บาท 2,900 บาท 

03-06 ม.ค. 62 10,900 บาท 2,900 บาท 
04-07 ม.ค. 62 
11-14 ม.ค. 62 
24-27 ม.ค. 62 
25-28 ม.ค. 62 

9,999 บาท 2,900 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ทา่น / ทริป(ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่ท่านได้ทาํการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานงั–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอบุตัิเหต ุจะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 
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500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกนัภยัอายตุํ่ากวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / สว่นในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ  (โดยแพทย์จะต้องระบใุนใบรับรองแพทย์วา่”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน /คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทรปิ

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม, 

คา่นํา้หนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินกําหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาขึน้ 
เงื่อนไขการจองทวัร์ 

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

 งวดที่ 2 ชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น คา่ตัว๋เคร่ืองบิน , 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ไมส่ามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

 ทางบริษัทได้สํารองท่ีนัง่พร้อมชําระเงินมดัจําคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
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 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู ่(Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมม่ีอา่งอาบนํา้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ( Wheelchair), เดก็, 
และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตสุดุวิสยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสําคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สําหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี ท่ี ดา่นตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียวดงักลา่ว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไมเ่ข้าร้านดงักลา่วจะต้องจ่ายคา่ทวัร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมม่ีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแตจ่ะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพดูภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทกุท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แตถ้่าตํ่ากวา่ 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 


