
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
วนัแรก    กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • พระราชวงัหลวง • นั�งสามล้อซิโคล่ • เจดีย์เทยีนมู่ • ตลาดดงบา •  
     ล่องเรือนํ#าหอม        � (เช้าบนเครื�อง/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                        
)*.,) น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมืองอาคาร . ขาออก ชั#น 0 ประตู 0 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
)6.07 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที�ยวบิน FD 634 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 

 
)8.)7 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถิ�นที�

เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที�สาํคญัและ
เป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี/ เจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมือง
ท่าที�สาํคญั  

จากนั/น   เ ดินทางเข้า สู่  เมืองเว้  เ มืองที� มีความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอัน
งดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมที�มีแบบ
ฉบับของตนเอง เว ้จึงได้รับการยืนยนั
จ า ก  อ ง ค์ก า ร ยู เ น ส โ ก ป ร ะ ก า ศ ขึ- น
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
ใ น ปี  พ . ศ .  2536 ใ ห้ เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก
WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที�มีอยู่
ในประเทศเวียดนามใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 ชั�วโมง    

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที�ยง      �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเยี�ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวงัแห่งนี-สร้างขึ-นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยา
ลองเคยเป็นที�ประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวียน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งนี- ตั-งอยู่ใจกลางเมืองเป็น
มรดกตกทอดอนัยิ�งใหญ่และงดงามแห่งนี- ได้
ถูกสร้างขึ- นตามแบบแผนความเชื�อของจีน 
พิเศษ!!นําท่านนั�งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชม
เมืองเว้  ซึ� ง เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
เวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี�สามล้อ ท่านละ 
34 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)    

จากนั-น  นาํท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี�ยม
สูงลดหลั�นกนั 7 ชั-นซึ� งแต่ละชั-นแทนภพต่างๆ 
ของพระพุทธเจา้ ตั-งเด่นอยูริ่มฝั�งแม่นํ- าหอม จากนั-นอิสระชอ้ปปิ- งที�ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั-งอยูริ่มฝั�ง
แม่นํ- าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของที�ระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั�วไป 

  
คํ�า       �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

จากนั7นนําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่นํ7าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื7นเมือง 
พกัที� THANH LICH HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 8 ดาว** 

วนัที�สอง    สุสานกษัตริย์ไคดงิห์ • บาน่าฮิลล์       � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
4:.44 น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี- เป็นเพียงสุสานเดียวที�มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินขึ-นสุสานไดรั้บการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เที�ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นําทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที�ตาก
อากาศที�ดีที�สุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบใน
สมยัที�ฝรั�งเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดมี้การ
สร้างถนนอ้อมขึ- นไปบนภูเขาสร้างที�พัก
โรงแรมสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆเพื�อใช้
เป็นสถานที�พกัผอ่นในระหว่างการรบระหว่าง
ที� นั� งกระ เช้าด้วยความเ สียวพร้อมความ
สวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั- งนํ- าตก 
Toc Tienและลาํธาร Suoi no (ในฝัน) จากนั-น นั�งกระเช้าขึ7นสู่บานาฮิลล์ กระเชา้แห่งบานาฮิลลนี์- ไดรั้บการบนัทึก
สถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ยาวที�สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยดุแวะมีความยาวทั-งสิ-น 
X,Z[8 เมตรและเป็นกระเชา้ที�สูงที�สุดที� \,8][ เมตรนกัท่องเที�ยวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอย
ตํ�ากว่ากระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธิ_ อนัสดชื�นจนทาํใหท่้านอาจลืมไปเสียดว้ยซํ- าว่าที�นี�ไม่ใช่ยโุรปเพราะอากาศที�
หนาวเยน็เฉลี�ยตลอดทั-งปีประมาณ \Z องศาเท่านั-นจุดที�สูงที�สุดของบานาฮิลลมี์ความสูง \,[`a เมตรกบัสภาพ
ผืนป่าที�อุดมสมบูรณ์ นําท่านชมสะพานสีทอง สถานที�ท่องเที�ยวใหม่ล่าสุดตั-งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่าง
สวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์

         
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
จุดที�สร้างความตื�นเต้นให้นักท่องเที�ยวมองดูอย่าง
อลังก ารที� ซึ� ง เ ต็มไ ปด้ว ย เ สน่ ห์ แ ห่ งตําน าน แ ล ะ
จินตนาการของการผจญภยัที�สวนสนุก The Fantasy 
Park(รวมค่าเครื�องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและ
บ้านผีสิงที�ไม่รวมให้ในรายการ)ที�เป็นส่วนหนึ�งของบา
น่าฮิลลท่์านจะไดพ้บกบัเครื�องเล่นในหลายรูปแบบเช่น
ทา้ทายความมนัส์ของหนงั [D, ระทึกขวญักบับา้นผสิีงและอื�นๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื�องเล่นเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสั�นประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปปิ- งซื-อของที�ระลึกภายในสวน
สนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที�รอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มที�ให้ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื�องเล่น
นานาชนิดอยา่งจุใจ 

เยน็  �บริการอาหารเยน็ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 
นําท่านเข้าสู่ที�พกั**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  
 

วนัที�สาม บาน่าฮิลล์ • เมืองโบราณฮอยอนั • หมู่บ้านกัTมทาน • นั�งเรือกระด้งฮอยอนั • วดัจีน • สะพานญี�ปุ่น • ศาลกวนอู • 
Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดงโชว์  � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

4:.44 น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั/น  อิสระใหท่้านพกัผอ่นกบักิจกรรมบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเตม็อิ�ม 
11.30 น. นาํท่านเดินทางลงจากเขาบาน่าฮิลล ์
เที�ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอนันั-นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ที�สาํคญัแห่งหนึ�งในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลี�ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์าร
ยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเนื�องจากเป็นสถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ 
แมว้่าจะผา่นการบูรณะขึ-นเรื�อยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้าํท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ
เดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอยอนั จากนั-น นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกัTมทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นั�งเรือกระด้ง
Cam Thanh Water Coconut Villageหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั-งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นํ- า ในอดีตช่วง
สงครามที�นี�เป็นที�พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที�นี�คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื-นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํที�พายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทปิคนพายเรือ ท่านละ 34 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  
จากนั-น นําท่านชมวดัจีน เป็นสมาคมชาวจีนที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นที�พบปะของคนหลายรุ่น    วดั

นี- มีจุดเด่นอยูที่�งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาํบุญต่ออายโุดยพิธีสมยัโบราณ คือ การนาํธูปที�
ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ-งไวเ้พื�อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นําชมOld House of Tan Sky บ้านโบราณ ซึ� งเป็นชื�อ
เจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามที�มีฐานะดี ชมบา้นไมที้�เก่าแก่และสวยงามที�สุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากว่า 8ZZ 
ปี ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นที�อยูอ่าศยัของทายาทรุ่นที�เจด็ของตระกูล การออกแบบตวั
อาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี�ปุ่น และเวียดนาม ดา้นหน้าอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทาํเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึ�งใกลแ้ม่นํ- าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิว
ทิวทศัน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่นํ- าทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีนาํชม  สะพานญี�ปุ่น ซึ� งสร้างโดยชุมชนชาว
ญี�ปุ่นเมื�อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัดิ_ สิทธิ_   ที�สร้างขึ-นเพื�อสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญี�ปุ่นเชื�อ
วา่มี มงักรอยูใ่ตพ้ิภพส่วนตวัอยูที่�อินเดียและหางอยูที่�ญี�ปุ่น ส่วนลาํตวัอยูที่�เวียดนาม เมื�อใดที�มงักรพลิกตวัจะเกิด
นํ- าท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญี�ปุ่นจึงสร้างสะพานนี- โดยตอกเสาเขม็ลงกลางลาํตวัเพื�อกาํจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยั
พิบติัขึ-นอีก ชมศาลกวนอูซึ�งอยูบ่นสะพาน ญี�ปุ่นและที�ฮอยอนัชาวบา้นจะนาํสินคา้ต่าง ๆ ไวที้�หนา้บา้น เพื�อขาย
ใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวท่านสามารถซื-อของที�ระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

     
คํ�า       �บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   
 นําท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชว์สุดอลังการที�มีชื�อว่า “ความทรงจําแห่งเมืองฮอยอัน” 

แสดงถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เรื�องราวต่างๆของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียงอนัอลงัการ นกัแสดงชาย
และหญิงกว่า XZZ ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อนัน่าตื�นตาตื�นใจ จากนั-น นําท่านเขา้พกัที� LAVENDER 

HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 8 ดาว** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

 
 

**หมายเหตุ   ในกรณทีี�ไม่สามารถชมโชว์ได้หรือโชว์ปิดทาํการแสดง ทางผู้จัดจะทาํการคืนเงินให้ ท่านละ @ USD ค่ะ** 
 

วนัที�สี�    วดัลนิห์อึDง • ตลาดฮาน • วดัเกาได๋ • สะพานมงักร • กรุงเทพฯ  � (เช้า/กลางวนั/เยน็บนเครื�อง) 
)6.)) น. �บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั/น นาํท่านแวะสักการะ วัดลินห์อึDง เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดของเมืองดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที�บูชาเจา้
แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเชื�อของชาวบา้นแถบนี/ นอกจากนี/ ยงัมีรูปปั/ นปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซึ� งมี
ความสูงถึง <= เมตรตั/งอยู่นฐานดอกบวักวา้ง ?@ เมตรยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงที�ออกไปหาปลานอกชายฝั�งวดัแห่งนี/นอกจากเป็นสถานที�ศกัดิB สิทธิB ที�ชาวบา้นมากราบไหว้
บูชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหนึ� งสถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามเป็นอีกนึ� งจุดชมวิวที�สวยงามชองเมืองดานัง นาํ
ท่านเดินเที�ยวและชอ้ปปิ/ งใน ตลาดฮาน ซึ� งก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหรี�  และของกินต่างๆ เป็น
ตลาดสดและขายสินคา้พื/นเมืองของเมืองดานงั 

  
เที�ยง           �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั/น นาํท่านเดินทางสู่ วดัเกาได๋ เป็นศูนยร์วมของศาสนาใหม่ที�นาํเอาแนวคิดของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์และลทัธิ

ขงจื/อมาผสมผสานไวด้ว้ยกนั จากนั/น นาํท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ� งที�เที�ยวดานงัแห่งใหม่
สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที�มีความยาว <<< เมตร ความกวา้งเท่าถนน < 
เลนส์ เชื�อมต่อสองฟากฝั�งของแม่นํ/าฮนัประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึ/นเพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวดานงั 
เป็นสัญลกัษณ์ของการฟื/ นคืนประเทศ และเป็นการฟื/ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตั/งแต่ปี FGH?
ดว้ยสถาปัตยกรรมที�บวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ที�ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวียดนามเมื�อกว่าหนึ�งพนั
ปีมาแลว้ 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 
.@.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที�ยวบินที�  FD639 

** มีบริการอาหารร้อนและเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 
19.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

…………………………………………………………………. 
 
 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

วนัเดินทางทวัร ์มหศัจรรย.์.บาน่าฮลิล ์เที�ยวครบ บนิคุม้ � วนั � คนื บนิ FD 
เริ�มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

20 ม.ิย.V0 `8 ม.ิย.a` 83+c c3,900 14,900 13,900 4,000 
27 ม.ิย.V0 84 ม.ิย.a` 83+c 13,900 13,900 12,900 4,000 
04 ก.ค.V0 4: ก.ค.a` 83+c c3,900 14,900 13,900 4,000 
12 ก.ค.V0 ck ก.ค.a` 83+c c8,900 c8,900 c`,900 4,000 
18 ก.ค.V0 `c ก.ค.a` 83+c c8,900 c8,900 c`,900 4,000 
19 ก.ค.V0 `` ก.ค.a` 83+c c8,900 c8,900 c`,900 4,000 
25 ก.ค.V0 `l ก.ค.a` 83+c 14,900 14,900 13,900 4,000 
26 ก.ค.V0 `m ก.ค.a` 83+c ck,900 ck,900 c3,900 4,000 
01 ส.ค.V0 43 ส.ค.a` 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
02 ส.ค.V0 4k ส.ค.a` 83+c c8,900 c8,900 c`,900 4,000 
08 ส.ค.V0 cc ส.ค.a` 83+c c8,900 c8,900 c`,900 4,000 
09 ส.ค.V0 c` ส.ค.a` 83+c ck,900 15,900 14,900 4,000 
15 ส.ค.V0 cl ส.ค.a` 83+c c8,900 c8,900 c`,900 4,000 
22 ส.ค.V0 `k ส.ค.a` 83+c c3,900 14,900 13,900 4,000 
29 ส.ค.V0 4c ก.ย.a` 83+c c3,900 14,900 13,900 4,000 
05 ก.ย.V0 4l ก.ย.a` 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
12 ก.ย.V0 ck ก.ย.a` 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
19 ก.ย.V0 `` ก.ย.a` 83+c 14,900 14,900 13,900 4,000 
26 ก.ย.V0 `m ก.ย.a` 83+c c3,900 14,900 13,900 4,000 
03 ต.ค.V0 4a ต.ค.a` 83+c c3,900 14,900 13,900 4,000 
04 ต.ค.V0 4: ต.ค.a` 83+c 14,900 14,900 13,900 4,000 
10 ต.ค.V0 c8 ต.ค.a` 83+c 16,900 16,900 15,900 4,000 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

23 ต.ค.V0 `a ต.ค.a` 83+c 15,900 15,900 14,900 4,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัDวเครื�องบินชั#นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตัDว 

� ที�พกัโรงแรมตามรายการ , คืน พกัห้องละ 0-, ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 

� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื#อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

� ค่าระวางนํ#าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 0) กก.ต่อ . ใบ 

� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 

� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ.,))),))) บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ#ามันและภาษีตัDวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ#นก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย ,%และภาษีมูลค่าเพิ�ม 6% 

× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั#งที�เมืองไทยและต่างประเทศ

ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ @))บาท/ทริป/ลูกทวัร์. ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ#าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา k,444 บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า ck วนั มิฉะนั7นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง `c วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 84 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั7งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั7งสิ7น 

• ยกเลกิการเดินทาง ck - 84 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ k4% และริบเงินมัดจําทั7งหมด 

• ยกเลกิภายใน c3 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuการคืนเงินค่าทวัร์ทั7งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั7งสิ7น 

กรณเีจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื�อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั7งนี7ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง : วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื�อนไขอื�น ๆ :  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuในการเก็บค่าใช้จ่ายทั7งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (ck ท่านขึ7นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ7นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิuเลื�อนวันเดินทาง

หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า c4 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัyวภายใน เช่น (ตัyวเครื�องบิน, ตัyวรถทัวร์, ตัyวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั7งก่อนทําการ

ออกตัyว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ

ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัyวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือ

ว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ7าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิuไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั7งสิ7น 

 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 

� บริษัทฯมีสิทธิcในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 

� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า V เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั#น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า V เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั#งสิ#น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม

แรงงานทั#งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ�งลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี#ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั#งสิ#น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี#ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั#งสิ#น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมื#อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั#งสิ#น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั#งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิcที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั#งสิ#น 

� ตัDวเครื�องบินเป็นตัDวราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั#งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี#แล้วทั#งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั#งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั7งสิ7น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั7น ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั7งสิ7น 

� กรณ ี“หญงิตั7งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี7อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั7งสิ7น 

� การท่องเที�ยวประเทศเวยีดนามนั#นจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยว

ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทาง

บริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักล่าวแล้ว 

� อาหารที�ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็

จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

รายละเอยีดห้องพกัที�ประเทศเวยีดนาม 

� ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 
� โรงแรมในเวยีดนามห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ#าบางโรงแรมแต่ละชั#นจะมีเพยีง

ไม่กี�ห้องซึ�งในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชั#นและบางโรงแรม

อาจจะไม่มีลฟิต์ซึ�งขึ#นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั#นๆ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


