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13.00 น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชัน 4 ประตู 3เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)โดยมีเจ้าหน้าทีอาํนวยความ

สะดวกแกทุ่กท่าน 

 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ •สนามบินดานัง เวียดนาม    (-/-/เย็น) 
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15.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานงั ประเทศเวียดนามโดยเทยีวบินท ีVZ 962 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถินทีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมือง

ดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าทีสาํคญัและเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเจริญและเติบโต มา

จากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าทีสาํคญั  

คาํ       บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารPremium Seafood Hotpot Boatget 

 

จากนัน  เข้าพักท ีMagnolia Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว*ของมาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากนั) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั นาํท่านชมร้านหินอ่อน ใหท่้านเลือกชมและซือของฝากเป็นทีระลึกนาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกมัทานสนุกสนานไปกบักจิกรรม!!นังเรือกระด้งCam 

Thanh Water Coconut Villageหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตงัอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นาํ ในอดีตช่วงสงครามทีนีเป็นทีพกัอาศยัของเหล่าทหาร 

อาชีพหลกัของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือ

ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้อง

เพลงพืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํทีพาย

เรือมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่า

ทปิคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

 

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอันนันอดีตเคยเป็นเมืองท่า 

การค้าทีสําคัญแห่งหนึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเป็นศูนยก์ลางของการ 

วันทีสอง รา้นหินอ่อน •หมู่บ้านกัมทาน•นังเรอืกระด้ง• เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้• เจดีย์เทียนมู่

พระราชวังเว้• นังสามล้อซิโคล่•ลงเรอืมังกรล่องแม่นาหอม(เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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แลกเปลียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเนืองจากเป็นสถานที

สาํคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึนเรือยๆแต่กย็งัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้ 

 

จากนนั นาํท่านชมวัดจีนเป็นสมาคมชาวจีนทีใหญ่และเกา่แกที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นทีพบปะของคนหลายรุ่น วดันีมีจุดเด่นอยู่ทีงานไม้แกะสลัก

ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาํบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนาํธูปทีขดเป็นกน้หอย มาจุดทิ งไวเ้พือ เป็นสิริมงคลแกท่่านนาํชม Old 

House of Tan Skyบ้ า น โ บ ร า ณ ซึ ง เ ป็ น ชื อ เ จ้ า ข อ ง บ้ า น เ ดิ ม

ช า ว

เวียดนามทีมีฐานะดี ชมบา้นไมที้เกา่แกแ่ละสวยงามทีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นที

อยู่อาศยัของทายาทรุ่นทีเจ็ดของตระกลู การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญีปุ่น และเวียดนาม 

ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาํเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึงใกลแ้ม่นาํทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศันแ์ละเห็น

เรือพายสัญจรไปมาในแม่นาํทูโบนไดเ้ป็นอย่างดี  นาํชม  สะพานญีปุ่ นซึงสร้างโดยชุมชนชาวญีปุ่นเมือ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้า

ศกัดิสิทธิ  ทีสร้างขึนเพือสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญีปุ่นเชือว่ามี มงักรอยู่ใตพิ้ภพส่วนตัวอยู่ทีอินเดียและหางอยู่ทีญีปุ่น ส่วนลาํตัวอยู่ทีเวียดนาม 

เมือใดทีมงักรพลิกตวัจะเกดินาํท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญีปุ่นจึงสร้างสะพานนีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลาํตัวเพือกาํจดัมนัจะได้ไม่เกดิภัยพิบัติขึน

อีก ชมศาลกวนอูซึงอยู่บนสะพาน ญีปุ่นและทีฮอยอนัชาวบา้นจะนาํสินคา้ต่าง ๆ ไวที้หน้าบ้าน เพือขายให้แกน่ักท่องเทียวท่านสามารถซือของที

ระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนนั  เ ดินท าง เข้า สู่ เ มือง เ ว้  เ มือ ง ที มีคว าม เจ ริญ รุ่ง เ รือ ง ในอ ดี ต 

โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมทีมีแบบฉบบัของ

ตนเอง เว ้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึน

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็น

มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีมีอยู่ในประเทศ

เวียดนามใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง 

นําท่านชม เจดีย์เทยีนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลียมสูงลดหลนักนั 7 ชนัซึงแต่ละชนัแทนภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจา้ ตงัเด่นอยู่ริมฝังแม่นาํหอม 
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จากนนั เยียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน(ด้านนอก)พระราชวงัแห่งนีสร้างขึนในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นทีประทับของ

พระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวียน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งนีตงัอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิงใหญ่และงดงามแห่งนีได้ถูกสร้างขึนตาม

แบบแผนความเชือของจีน  

 

พิเศษ!!นําท่านนังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวียดนาม  

(ไม่รวมค่าทปิคนขีสามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

 

คาํ       บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

นําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่นําหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืนเมือง 

 

จากนนั นาํท่านเขา้พกัทีThanh Lich Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมทีนาํเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้าพกัจะเป็นโรงแรมระดับ

เทียบเท่ากนั) 

 

วันทีสาม สุสานกษัตรย์ิไคดิงห์•รา้นไข่มุก •บาน่าฮิลล์   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั นาํท่านชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนีเป็นเพียงสุสานเดียวทีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกเข้ากบัสถาปัตยกรรม

ตะวนัตก ทางเดินขึนสุสานไดรั้บการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า นาํท่านสู่ ร้านไข่มุกใหท่้านเลือกชมและซือของฝากเป็นทีระลึก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

 

จากนนั  นําทกุท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ เป็นทีตากอากาศทีดีทีสุดในเวียดนาม

กลางได้ค้นพบในสมัยทีฝรังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการ

สร้างถนนอ้อมขึนไปบนภูเขาสร้างทีพกัโรงแรมสิ งอาํนวยความ

สะดวกต่างๆเพือใชเ้ป็นสถานทีพกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีนั งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทงั

นาํตก Toc Tienและลาํธาร Suoi no (ในฝัน)  

 

จากนนั  นังกระเช้าขึนสู่บาน่าฮิลล์กระเชา้แห่งบาน่าฮิลลนี์ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าทียาวทีสุดประเภทNon Stop

โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทงัสิน 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีสูงทีสุดที 1,294 เมตรนกัท่องเทียวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตาํ

กว่ากระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธิอนัสดชืนจนทาํใหท่้านอาจลืมไปเสียดว้ยซําว่าทีนีไม่ใช่

ยุโรปเพราะอากาศทีหนาวเยน็เฉลียตลอดทงัปีประมาณ 10 องศาเท่านนัจุดทีสูงทีสุดของ

บานาฮิลลมี์ความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าทีอุดมสมบูรณ์ นาํท่านชมสะพานสีทอง 

สถานทีท่องเทียวใหม่ล่าสุดตงัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์
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จุดทีสร้างความตืนเต้นให้นักท่องเทียวมองดูอย่างอลังการทีซึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัยทีสวนสนุก The 

Fantasy Park(รวมค่าเครืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่น

ขีผึงทไีม่รวมให้ในรายการ)ทีเป็นส่วนหนึงของบาน่าฮิลล์

ท่านจะได้พบกบัเครืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทาย

ความมนัส์ของหนงั 4D, ระทึกขวญักบับ้านผีสิงและอืนๆ

เกมส์สนุกๆเครืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว

ตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสันประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปปิงซือของทีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ความมันส์

กนัอย่างเต็มทีใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

 

ชมเมืองฝรังเศส เป็นตึกออกแบบมาไดบ้รรยากาศยุโรปแท้ๆ แต่มาเจอไดใ้กล้ๆ เพียงแค่เวียดนาม ลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอย มีมุมถ่ายรูปเช็คอิน

สวยๆหลายมุม   Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรังเศสทีมีทงัดอกไมต้น้ไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay 

Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เราเดินไปเทียวด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไวบ่้มไวน์ เป็นทางยาวเดินทะลุชมไปเรือยๆ กจ็ะออกมาทีสวน 

นอกจากนี เดินไปไม่ไกลยงัมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่สีขาวสูงถึง 27 เมตรอีกดว้ย จากนนั นาํท่านชมโซนใหม่ของบาน่าฮิลลที์เมือเดินเข้าไปจะทาํให้

รู้สึกเหมือนถูกมนตส์ะกดกบัความสวยงามและความอลงัการของเมืองนี 
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เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

นําท่านเข้าสู่ทพีัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์ 

**ห้องพักบนบาน่าฮิลล์สําหรับ 3 ท่านจะเป็นเตียง 2 ชัน มีค่าใช้จ่ายเพิมเตมิ 1,500.-/ห้อง  

และจะไม่มีบริการเสริมเตียงหรือหากท่านต้องการพักเดียวสามารถจ่ายค่าพักเดียวเพิมได้กบัเจ้าหน้าทค่ีะ**  

**หมายเหต:ุ กรณีหัองพักบนบาน่าฮิลล์เต็มขอสงวนสิทธิในการเปลยีนวันเข้าพัก 

และปรับเปลยีนโปรแกรมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคญั** 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 อิสระตามอธัยาศยั เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินบนบาน่าฮิลลอ์ย่างเต็มที จากนนั นาํท่านเดินทางลงสู่เขาบาน่าฮิลลเ์ดินทางสู่ เมืองดานังโดยรถ

โคช้ปรับอากาศ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

จากนนั  นาํท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึงทีเทียวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ทีมีความยาว 

666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นาํฮนัประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวดานัง 

เป็นสัญลักษณ์ของการฟืนคืนประเทศ และเป็นการฟืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตังแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมทีบวกกบั

เทคโนโลยีสมยัใหม่ทีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวียดนามเมือกว่าหนึงพนัปีมาแลว้ 

 

จากนนั  สักการะ วัดลนิห์องึเป็นวดัทีใหญ่ทีสุดของเมืองดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานทีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชือของ

ชาวบา้นแถบนีนอกจากนียงัมีรูปปันปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซึงมีความสูงถึง 67 เมตรตงัอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง  35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหัน

หนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีออกไปหาปลา นอกชายฝังวดัแห่งนีนอกจากเป็นสถานทีศกัดิสิทธิทีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและ

ขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีสวยงามเป็นอีกนึงจุดชมวิวทีสวยงามชองเมือง ดานงั 

จากนนั นาํท่านเดินเทียวและชอ้ปปิงในตลาดฮาน ซึงกมี็สินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหรี และของกนิต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินคา้พืนเมือง

ของเมืองดานงั และชอ้ปปิงร้านเยือไผ่ตามอธัยาศยั 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

18.10 น.ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)เทยีวบินท ีVZ 963 

19.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

 

วันทีส ี บาน่าฮิลล์•เมืองดานัง•สะพานมังกร•วัดลินห์อึง•ตลาดฮาน• รา้นเยือไผ่• กรุงเทพฯ  

        (เช้า/กลางวัน/-) 
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วันเดินทาง จํานวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดียว 

26 ก.พ. – 01 มี.ค. 66 35+1 14,999 13,999 5,000 

02 – 05 มี.ค. 66 

*วันมาฆบูชา* 
35+1 16,999 15,999 5,000 

05 – 08 มี.ค. 66 

*วันมาฆบูชา* 
35+1 14,999 13,999 5,000 

08 – 11 มี.ค. 66 35+1 14,999 13,999 5,000 

12 – 15 มี.ค. 66 35+1 14,999 13,999 5,000 

15 – 18 มี.ค. 66 35+1 14,999 13,999 5,000 

19 – 22 มี.ค. 66 35+1 14,999 13,999 5,000 

06 – 09 เม.ย. 66 

*วันจักรี* 
30+1 17,999 16,999 5,000 

07 – 10 เม.ย. 66 30+1 17,999 16,999 5,000 

13 – 16 เม.ย. 66 

*วันสงกรานต์* 
30+1 20,999 19,999 5,000 

14 – 17 เม.ย. 66 

*วันสงกรานต์* 
30+1 20,999 19,999 5,000 

16 – 19 เม.ย. 66 

*วันสงกรานต์* 
30+1 16,999 15,999 5,000 

20 – 23 เม.ย. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 66 

*วันแรงงานแห่งชาต*ิ 
30+1 16,999 15,999 5,000 

03 – 06 พ.ค. 66 

*วันฉัตรมงคล* 
30+1 17,999 16,999 5,000 

05 – 08 พ.ค. 66 30+1 17,999 16,999 5,000 

11 – 14 พ.ค. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

17 – 20 พ.ค. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

04 – 07 มิ.ย. 66 

*ติดวันหยดุ* 
30+1 17,999 16,999 5,000 

14 – 17 มิ.ย. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

21 – 24 มิ.ย. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

09 – 12 ก.ค. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 
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19 – 22 ก.ค. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

26 – 29 ก.ค. 66 

*ติดวันหยดุ* 
30+1 15,999 14,999 5,000 

02 – 05 ส.ค. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

09 – 12 ส.ค. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

16 – 19 ส.ค. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

23 – 26 ส.ค. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

30 ส.ค. – 02 ก.ย. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

06 – 09 ก.ย. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

13 – 16 ก.ย. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

20 – 23 ก.ย. 66 30+1 15,999 14,999 5,000 

04 – 07 ต.ค. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

11 – 14 ต.ค. 66 

*ติดวันหยดุ* 
30+1 18,999 17,999 5,000 

12 – 15 ต.ค. 66 

*ติดวันหยดุ* 
30+1 18,999 17,999 5,000 

18 – 21 ต.ค. 66 30+1 17,999 16,999 5,000 

22 – 25 ต.ค. 66 

*วันปิยมหาราช* 
30+1 15,999 14,999 5,000 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,000 บาท  

อตัรานีรวมรายการทวัร์และตวัเครืองบินแลว้** 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลยีนหน้างานโดยคาํนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคญั** 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานงั-กรุงเทพฯ สายการบินThai Viet Jet  (VZ)  

เป็นตวัหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิมเงินพกัหอ้งเดียว) 

 ค่าระวางนาํหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท่้านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึนเครือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 นาํดืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
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 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถินและหวัหนา้ทวัร์นาํเทียวคนไทยตามรายการระบุ 

 ภาษีนาํมนัและภาษีตวัทุกชนิด (สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกนัการเดินทางค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสีย

ทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่านาํหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสั งเพิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจาก

เจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทยและ/หรือเวียดนามมีการปรับเปลียนขอ้กาํหนดเกยีวกบัการกกัตวัเพิมเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิมเติม ทางผูเ้ดินทางจะต้อง

เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกนิ 

- ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน,พนกังานขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินนาํใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 

เงือนไขการสํารองทนีังและการยกเลกิทวัร์ 

 

การจองทวัร์: 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ6,000 บาท ส่วนทีเหลือชาํระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มิฉะนนัถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์กรุณาชาํระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

!! ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางระหว่าง 13 – 17 เม.ย.66 เกบ็มัดจํา 10,000 บาท!! 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึนไปบริษทัฯจะคืนเงินค่ามัดจาํให้ทังหมดโดยหักค่าใช้จ่ายทีเกดิขึนจริงยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง60วนัจะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมดโดยหกัค่าใชจ่้ายทีเกดิขึนจริง(ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง อาทิเช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง45 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายทีเกดิขึนจริงทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน(ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

อาทิเช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง30 วนั กอ่นการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็เงินค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสิน 
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กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางตอ้งทาํกอ่นการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจาํโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเต็มจาํนวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเกบ็เงินค่าทวัร์ทงัหมดโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่

ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอนื ๆ 

 

 บ ริ ษั ท ฯ  ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ ใ น ก า ร เ ก ็ บ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ทั ง ห ม ด  ก ร ณี ท่ า น ย ก เ ลิ ก ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ มี ผ ล ทํ า ใ ห้ ค ณ ะ เ ดิ น ท า ง 

ไม่ครบตามจาํนวนทีบริษทัฯ กาํหนดไว ้(15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัต้อง

นาํไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15ท่านขึนไป จึงออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิเลือนวนัเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทั

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

 กรณีทีท่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน, ตวัรถทวัร์, ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจา้หนา้ทีทุกครังกอ่นทาํการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟลท์บินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีผูเ้ดินทางทีตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นการขอใชว้ีลแชร์ทีสนามบินกรุณาแจง้บริษทัฯอย่างนอ้ย7 วนักอ่นการเดินทางหรือเริมตงัแต่ท่านจองทวัร์

มิฉะนนัทางบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจริงทีเกดิขึนกบัผูเ้ดินทาง (ถา้มี) 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มนาํเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

 เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมด ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษทัฯทีไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทงัหมด 

 

รายละเอยีดเพิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือท่องเทียวเท่านนั (หนงัสือเดินทางตอ้งมี

อายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณี

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ไดเ้กดิจากอุบติัเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้า

จะตอ้งยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบติัเหตุทีเกดิจากความประมาทของนกัท่องเทียวเองหรือใน

กรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะ

ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตร

โดยสารสูงขึน ตามอตัราค่านาํมนัหรือค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษทั สงวนสิทธิปรับราคาตวัดงักล่าว 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter 

Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทงัหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นนั จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนาํ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทงัตราปัมลายการ์ตูน ทีไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของ

ตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านกอ่นการเดินทางทุกครัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณีมี “คดีความ” ทีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ 

ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึงเป็นสิงทีอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณี “หญิงตงัครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที์ชดัเจน สิงนีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 ภาพทีใชเ้ป็นภาพเพือการโฆษณาเท่านนั 

 การท่องเทียวประเทศเวียดนามนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้าน

หตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดงักล่าวแลว้ 

 อาหารทีประเทศเวียดนาม ไดรั้บอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพักทปีระเทศเวียดนาม 

 หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน  
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(Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามหอ้งทีเป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนาํบางโรงแรมแต่ 

ละชนัจะมี  เพียงไม่กหีอ้งซึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดติ้ดกนัและอาจจะไดค้นละชันและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึง

ขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนนั ๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือ

ว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯทไีด้ระบุในรายการทัวร์ทงัหมด** 

 

******************************************* 
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