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BHT9190163  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล ์>> 4วนั 3 คืน 
***พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน*** 

เทีย่วชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึน้ช่ือมกดกโลก 
สนุกสนานเตม็อิ่มทัง้วันกับสวนสนุก FANTASY PARK 

อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล ์
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน ้า ทีส่ะพานมังกร 

เพิ่มพเิศษ !! น่ังเรือกระด้ง ทีฮ่อยอัน 
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ทีย่อดเขา Bana Hill 

อาหารทะเลขึน้ช่ือของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโปรแกรม 
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วันทีห่น่ึง กรุงเทพฯ – ดานัง – บานาฮิลล์ (น่ังกระเช้าไฟขึ้น-ลง) -สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – 
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE       (-/L/D) 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1   เคานเ์ตอร ์สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่ของ
บรษิัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 
10.25 น. ออกเดินทางสู ่ดานัง เที่ยวบินที่ FD636  พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 
12.10 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

**หมายเหตุ: สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินขาไป ส าหรับไฟลท์บินต้ังแต่วันที ่29 มี.ค. – 24 ต.ค. 63 
เป็นเวลาดังนี ้ออกจาก ดอนเมือง เวลา 09.50 น. และ ถึงดานัง เวลา 11.30 น. ** 

- โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนจองอีกคร้ัง - 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเดินทางสู ่บานาฮิลล ์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานงัประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลลเ์ป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สดุใน
เวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดม้ีการสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภเูขาสรา้งที่พกั
โรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานที่พกัผ่อนในระหว่างการรบ 

   
 

น าท่านนั่งกระเชา้สู่  บานาฮิลล ์ ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศันข์องเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัที่ 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮ์ิลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลร์สีอรท์ และได้
ชื่นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานา
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ฮิลลค์ือ ดาลดัแห่งเมืองดานงั เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเท่านัน้   

 
น าท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส  ที่มทีัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้และมี
โรงไวน ์Debay Wine Cellar ใหท้่านไดอ้ิสระเดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากนี ้ยงัมีวดัทางพทุธศาสนาที่มี
พระพทุธรูปสีขาวสงู 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล น าท่านเดินจดุชมวิวแห่งใหม่  “สะพานทอง”  หรือ 
Golden Bridge  ซึ่งสะพานสทีองแห่งนีย้าว 150 เมตร โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษแ์บกรบัสะพานไว ้ เหมาะแก่การ
พกัผ่อนหย่อนใจ สดูอากาศอนัสดชื่น และชมวิวทิวทศันอ์นักวา้งใหญ่ของเมืองดานงัที่อยู่เบือ้งลา่งอีกดว้ย 

   
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)   

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL  ระดบั 4 ดาว (พกับนบานาฮิลล)์ 
(หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล ์ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน มีแต่ห้องส าหรับ 2 ท่าน หรือพักเด่ียวเท่าน้ัน 
หากท่านต้องการพัก 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family room เตียง 2 ช้ัน 2 เตียง จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท) 
***ห้องพักบนบานาฮิลล ์อาจสลับเป็นนอนคืนอ่ืนตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** 

 
 

วันทีส่อง  บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - เว้ – แม่น ้าหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – ตลาดดองบา  
                            (B/L/D) 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู ่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนกุในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือน
เมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลาย ๆ โซนใหร้ว่มสนกุกนั 
อย่างเช่น ภาพยนตรใ์นระบบ 4D  บา้นผสีิง ถ า้ไดโนเสาร ์เกมสนกุๆ เครื่องเลน่ต่างๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหาร
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ครบครนั  (รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเลน่บนสวนสนุก  ยกเว้น พพิิธภัณฑห์ุน่ขีผึ้ง้ทีไ่ม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 
USD/ท่าน) 

   
  สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งกระเชา้ลงสูด่า้นลา่ง    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ สู่ เว้ เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ 
ณ ปัจจบุนันีไ้ดร้บัการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองคก์ารยเูนสโก  น าท่านสู ่ แม่น ้าหอม  ลอ่งเรือ
ชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดไูดย้ากยิ่งในสมยัปัจจบุนั เสมือนน าท่านยอ้นเวลาลอ่งเรือในบรรยากาศที่สวยงาม 
สองชายฝ่ังเต็มไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี  จากนัน้ชม วัดเจดียเ์ทยีนหมู่ เจดียท์ี่สรา้งขึน้ในสมยัจาม ประกอบดว้ย
หอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้ เป็นตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ ซึ่งเจดีย ์เทียน หม ุนีถื้อเป็น
สญัลกัษณข์องเมืองเวม้าตัง้แต่ปี 1710  

   
  จากนัน้น าท่านเพลิดเพลินกับการซือ้ของที่ ตลาดดองบา ตลาดในรม่แห่งเมืองเว ้ ขายทัง้สินคา้ของที่ระลึกต่างๆ และของ

ใชป้ระจ าวนั ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจ่ายซือ้ของกนัอย่างคบัคั่ง 
 
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั JASMINE HOTEL  ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองเว)้ 
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วันทีส่าม  เว้ – พระราชวังโบราณ  - ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – น่ังเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน –  
สะพานญ่ีปุ่ น –จ่ัวฟุกเก๋ียน- บ้านเลขที ่101 – ดานัง –  วัดหลินอึ๋ง – สะพานมังกร  (B/L/D) 

เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม พระราชวังโบราณ  (ไม่รวมรถราง) หรือพระราชวงัหลวงแห่งนครประวตัิศาสตร ์สมัผสัความยิ่งใหญ่
และโอ่อ่าของประตเูมืองแห่งพระราชวงัหลวง 

   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  เมืองฮอยอัน  ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 2.5 ชม. น าท่านแวะ หมู่บ้านก๊ัมทาน เผื่อให้

ท่านไดส้นกุสนานกบัการ น่ังเรือกระด้ง  ระหว่างลอ่งเรือท่านจะไดช้มวิถี  ชีวิตและวฒันธรรมการละเลน่พืน้เมืองของ
ชาวบา้น มีการรอ้งเพลงพืน้เมืองใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในขณะที่ลอ่งเรือดว้ย 

   
 

 

 
 

 

น าชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และยังคงไวซ้ึ่งวีถีชีวิต ของชาว
เวียดนามโบราณ บา้นเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาไดห้ยุดนิ่ง ท่านจะได้
สมัผัสกับชีวิตแบบชาวบา้น พรอ้มชมบา้นเมืองสไตลจ์ีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุ้งและแตจ้ิ๋ว และ
บา้นช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บา้นโบราณที่สรา้งขึน้โดยไม่ไดใ้ช้ตะปูในการสรา้ง รวมถึงชาวบ้านรา้นค้ามากมาย 
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เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยตอ้งรบันักเที่ยวใหม้าสมัผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง   น า
ท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่ น ที่สรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอน
คลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงสี่เหลี่ยมจตัรุสั ซึ่งสรา้งเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน  

 
ชม จ่ัวฟุกเก๋ียน บา้นประจ าตระกลูที่สรา้งขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุ
กเกีย้นที่มีแซ่เดียวกัน น าท่านเดินทางสู ่บ้านเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไป
จรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต 
ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นที่เก็บสินคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียง
เชื่อมต่อส่วนที่พกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อิสระใหท้่านเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลึก 
รา้นคา้ขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้ึกว่าเมืองนีม้ีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมี
ลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่น
ตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ  น าท่านเดินทางสู ่
เมืองดานัง  เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคัญ ตั้งอยู่ระหว่าง
ชายฝ่ังทะเลและที่ราบสงูตอนกลาง  น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึง เป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้นอยู่ในที่นี ้ เป็นสถานที่บูชา
เจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตั้งดี หันหนา้ออกสู่
ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรให้ช่วยปกปักรกัษา 
หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหิน
อ่อนแกะสลกัที่มีเอกลกัษณท์่าทางที่ถ่ายทอดอารมณท์กุอย่างของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลึกซึง้ วดัแห่งนี ้
ยงัเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจดุชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานงั    
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น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จ
แห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮัน 
ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และ
เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพนัปีมาแลว้ 

    
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! กุ้งมังกร) 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานงั) 
วันทีส่ี่  ดานัง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ        (B/-/-) 
เชา้   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินเที่ยวและชอ้ปปิ้งใน ตลาดฮาน  ตลาดที่รวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ 
เช่น เสือ้ผา้ หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของกิน และขายสินคา้พืน้เมืองของเมืองดานงั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

12.40 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เทีย่วบินที ่FD637  
14.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการในบรกิาร 

**หมายเหตุ: สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินขากลับ ส าหรับไฟลท์บินต้ังแต่วันที ่29 มี.ค. – 24 ต.ค. 63 
เป็นเวลาดังนี ้ออกจาก ดานัง เวลา 12.00 น. และ ถงึดอนเมือง เวลา 13.35 น. ** 

- โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนจองอีกคร้ัง - 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพ่ิม 

04-07 เม.ย. 63 13,500 บาท 3,900 บาท 

10-13 เม.ย. 63 15,900 บาท 3,900 บาท 
17-20 เม.ย. 63 13,900 บาท 3,900 บาท 
01-04 พ.ค. 63 15,500 บาท 3,900 บาท 

07-10 พ.ค. 63 13,900 บาท 3,900 บาท 

05-08 มิ.ย. 63 
12-15 มิ.ย. 63 

13,500 บาท 3,900 บาท 

19-22 มิ.ย. 63 
26-29 มิ.ย. 63 

13,900 บาท 3,900 บาท 

03-06 ก.ค. 63 
04-07 ก.ค. 63 

14,900 บาท 3,900 บาท 

10-13  ก.ค. 63 
17-20  ก.ค. 63 

13,900 บาท 3,900 บาท 

24-27  ก.ค. 63 14,500 บาท 3,900 บาท 

25-28  ก.ค. 63 14,900 บาท 3,900 บาท 

31 ก.ค - 03 ส.ค. 63 13,900 บาท 3,900 บาท 

07-10 ส.ค. 63 
14-17 ส.ค. 63 

13,900 บาท 3,900 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

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

 
ในกรณีทีผู่้โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ก่ียวข้องกับวันเดินทางทีท่่านได้ท าการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานงั–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอรเ์อเซีย (FD) 
✓ ค่าที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
✓ ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
✓ ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-สง่สนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ที่ระบไุวใ้นรายการ 
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✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 
500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภยัอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

✓ ค่าระวางน า้หนกั 20 กิโลกรมั 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มที่ สั่งเพิ่ม, 

ค่าน า้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาขึน้ 
เงือ่นไขการจองทัวร ์

▪ งวดที ่1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ไดท้  าการจองภายใน 3 วนั) และที่นั่งจะถกูยืนยนัเม่ือ
ไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่านัน้ 

▪ งวดที ่2 ช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ ณ วนันัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจง้ไดว่้าจะสามารถคืนเงินไดท้ัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยู่กับการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการใหบ้รกิารอื่นๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

▪ ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

▪ หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

▪ นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็น
ผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง  Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
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▪ เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) 
และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

▪ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

 
 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัที่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสยับาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เนื่องจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

▪ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
▪ ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขา้และออกจากประเทศ 

▪ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวดงักล่าว คือ รา้นยา 
รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เข้ารา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักลา่วแลว้ 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได ้คอยรบัที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าทีเ่หลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 
 


