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08.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบิน

บางกอกแอรเ์วย์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เทีย่วบินที ่PG 947 

12.45 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหิน

อ่อนเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต 

มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ  

** บรกิารขนมปังบ๋ันหมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรอืแซนวิชเวียดนาม** 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เมืองเว้ • เจดย์ีเทยีนมู ่• พระราชวังเว้ • น่ังสามล้อซิ

โคล่ • ตลาดดองบา • ล่องเรอืแม่น้าหอม 

 (-/บ๋ันหมี/่เย็น) 
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  เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้(Hue) เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ

ทรงคุณค่าวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศ

ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 

1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยู่ในประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง    

น าท่านชม เจดย์ีเทยีนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ช้ันซ่ึงแต่ละช้ันแทนภพต่าง ๆ ของ

พระพุทธเจ้า ต้ังเด่นอยู่ริมฝ่ังแม่น้าหอม 

 

จากน้ัน   เยี่ยมชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศเ์หวียน (ด้านนอก) พระราชวังแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 

พ .ศ .2348 ในส มัยยาลอง เคยเ ป็น ท่ีประทับของพระมหากษัต ริย์ ราชวงศ์ เห วียน  13 

พระองค์ พระราชวังแห่งน้ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันย่ิงใหญ่และงดงามแห่งน้ีได้ถูก

สร้างข้ึนตามแบบแผนความเช่ือของจีน  
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พิเศษ!! น าท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่น และเอกลักษณ์ของเวียดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขีส่ามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทรปิ) 
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จากน้ัน อิสระชอปป้ิงท่ี ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของท่ี

ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ท่ัวไป 

ค่า        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

น าท่าน ลงเรอืมังกรล่องแม่น้าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีื้นเมือง 

  

จากน้ัน  พักที ่Thanh Lich Royal Boutique หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว** ของมาตรฐานเว้ เวียดนาม  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  

 

วันทีส่อง พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ัง Cable Car สู่บานาฮิลล์  

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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จากน้ัน  น าท่านชม พระราชวังอันดินห์ พระราชวังอันเก่าแก่ท่ีมีความงามวิจิตรศิลป์ มีความส าคัญคือเป็น

ท่ีพ านักของกษัตริย์เวียดนามองค์สุดท้าย จัดแสดงข้าวของเคร่ืองใช้ของกษัตริย์องค์ก่อนไว้อย่าง

สวยงาม น าท่านสู่ รา้นเย่ือไผ่ เลือกชม

เลือกซ้ือตามอัธยาศัย และน าท่านชม 

ร้านไข่มุก ตามอัธยาศัย จากน้ัน น า

ท่านชม หมู่บ้านธูป (Incense Village) 

หมู่บ้านท่ีมีช่ือเสียงในการท าธูปของ

เมืองเว้เลยก็ว่าได้ ซ่ึงมีหลายหลายสีสัน

สวยงามให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการท า

อย่างใกล้ชิด 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยท่ี

ฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมข้ึนไปบนภูเขาสร้างท่ีพักโรงแรมสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างท่ีน่ังกระเช้าด้วยความเสียว

พร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติท้ังน้าตก Toc Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) 
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 จากน้ัน  น าท่าน น่ังกระเช้าข้ึนสู่บานาฮิลล์ กระเช้า

แห่งบานาฮิลล์น้ีได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย

World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ียาว

ท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมี

ความยาวท้ังสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้า

ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักท่องเท่ียวจะได้

สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่า

กว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธ์ิอันสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้าว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรป

เพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉล่ียตลอดท้ังปีประมาณ 10 องศาเท่าน้ันจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลล์มี

ความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ น าท่านชม สะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียว

ใหม่ล่าสุดต้ังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบานาฮิลล์  
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จุดท่ีสร้างความต่ืนเต้นให้นักท่องเท่ียวมองดูอย่างอลังการท่ีซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ

จินตนาการของการผจญภัยท่ี  สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก 

ยกเว้น หุ่นขีผ้ึ้งทีไ่ม่รวมให้ในรายการ) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบานาฮิลล์ท่านจะได้พบกับเคร่ืองเล่นใน

หลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอ่ืนๆเกมส์สนุกๆเคร่ือง

เล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปป้ิง

ซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มท่ีให้

ท่านได้สนุกสนานต่อกับเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

  

ชมเมืองฝร่ังเศส เป็นตึกออกแบบมาได้บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนาม 

ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มีมุมถ่ายรูปเช็คอินสวยๆหลายมุม Le Jardin d’ Amour เป็นสวน

สวยสไตล์ฝรั่งเศส ท่ีมีท้ังดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay 

Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เราเดินไปเท่ียวด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป็นทางยาว

เดินทะลุชมไปเร่ือยๆ ก็จะออกมาท่ีสวน นอกจากน้ี เดินไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสูง

ถึง 27 เมตรอีกด้วย 
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เย็น   บรกิารอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก ** โรงแรม Mercure Bana Hill French Village ** บนบานาฮิลล์ 

** ห้องพักบนบานาฮิลล์ส าหรบั 3 ท่านจะเป็นเตยีง 2 ชั้น มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500.-/ห้อง และไม่มบีรกิาร

เสรมิเตยีง หรอืหากท่านต้องการพักเดีย่ว สามารถจ่ายค่าพักเดีย่วเพิ่มได้กับทางเจ้าหน้าที ่**  

  

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากน้ัน   สักการะ วัดลินห์อ๋ึง (Linh Ung) เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็น

สถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเช่ือของชาวบ้านแถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปป้ัน

ปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซ่ึงมี

ความสูงถึง 67 เมตรต้ังอยู่

บนฐานดอกบัวกว้าง  35 

เมตรยืนหันหลังให้ภู เขา

และหันหน้าออกทะเลคอย

ปกป้องคุ้มครองชาวประมง

ท่ี อ อก ไปห าปล า  น อ ก

ชายฝ่ังวัดแห่งน้ีนอกจาก

เ ป็นสถาน ท่ี ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ท่ี

ชาวบ้านมากราบไหว้บูชา

วันทีส่าม วัดลินห์อ๋ึง • คาเฟ่ Son Tra Marina • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน     

   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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และขอพรแล้วยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมือง

ดานัง จากน้ัน ถ่ายรูปกับคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง Café Son Tra Marina ตกแต่งด้วย

โทนสีฟ้า-ขาว ได้ฟีลแบบซานโตริน่ี  มีมุมให้ถ่ายรูปน่ารักๆ มากมาย ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือ

เคร่ืองด่ืม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟิน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวมเครื่องด่ืมและ

ขนมต่างๆ) 

หมายเหตุ !! กรณคีาเฟ่ปิด หรอืไม่พรอ้มให้บรกิาร ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์น าท่านเดินทางสู่รา้นกาแฟแห่งใหม่โดย 

ทีไ่ม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

    

 เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 
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จากน้ัน  น าท่านชม รา้นหินอ่อน ให้ท่านเลือกชม และซ้ือของฝากเป็นท่ีระลึก น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัม

ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้าน

เล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของ

เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมา

เคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/

ต่อทรปิ)  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าท่ีส าคัญ

แห่งหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่าง

ตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะข้ึนเร่ือยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบ

ของเมืองฮอยอันไว้ได้น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน  
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จากน้ัน น าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นท่ีพบปะของคน

หลายรุ่น วัดน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัย

โบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มาจุดท้ิงไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน และน าชม Old House 

of Tan Sky บ้านโบราณ ซ่ึงเป็นช่ือเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบ้านไม้ท่ีเก่าแก่

และสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และ

ยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสาน

ระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็

อกท าเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกล้แม่น้าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิว

ทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้าทูโบนได้เป็นอย่างดี  

 

น าชม สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเม่ือ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้า

ศักด์ิสิทธ์ิ  ท่ีสร้างข้ึนเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเช่ือว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ท่ี

อินเดียและหางอยู่ท่ีญี่ปุ่น ส่วนล าตัวอยู่ท่ีเวียดนาม เม่ือใดท่ีมังกรพลิกตัวจะเกิดน้าท่วมหรือ

แผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก าจัดมันจะได้ไม่เกิดภัย
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พิบัติข้ึนอีก ชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและท่ีฮอยอันชาวบ้านจะน าสินค้าต่าง ๆ ไว้ท่ี

หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเท่ียวท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย 

เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 

ค่า        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร เมนูกุ้งมังกร 

จากน้ัน  น าท่านเข้าพักที ่MAGNOLIA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว* มาตรฐานดานังเวียดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากัน) 

 
 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน  น าท่านเดินเท่ียวและช้อปปิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผา้ เหล้า บุหร่ี และ

ของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

13.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย์ (PG) เทีย่วบินที ่PG948    

15.25 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ 
จ านวนต่อ
กรุป๊ 

ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

5 ม.ค. 66 8 ม.ค. 66 30+1 14,999 13,999 4,500 

12 ม.ค. 66 15 ม.ค. 66 30+1 14,999 13,999 4,500 

19 ม.ค. 66 22 ม.ค. 66 30+1 18,999 17,999 6,000 

26 ม.ค. 66 29 ม.ค. 66 30+1 20,999 19,999 6,000 

วันทีส่ี ่ ช้อปปิ้ งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ 

 (เช้า/-/-) 
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2 ก.พ. 66 5 ก.พ. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

9 ก.พ. 66 12 ก.พ. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

16 ก.พ. 66 19 ก.พ. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

23 ก.พ. 66 26 ก.พ. 66 30+1 17,999 16,999 4,500 

2 ม.ีค. 66 5 ม.ีค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

3 ม.ีค. 66 6 ม.ีค. 66 30+1 18,999 17,999 4,500 

9 ม.ีค. 66 12 ม.ีค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

16 ม.ีค. 66 19 ม.ีค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

23 ม.ีค 66 26 ม.ีค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

30 ม.ีค. 66 2 เม.ย. 66 30+1 15,999 14,999 4,500 

5 เม.ย. 66 8 เม.ย. 66 30+1 15,999 14,999 4,500 

6 เม.ย. 66 9 เม.ย. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

12 เม.ย. 66 15 เม.ย. 66 30+1 20,999 19,999 5,500 

13 เม.ย. 66 16 เม.ย. 66 30+1 21,999 20,999 5,500 

20 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 30+1 14,999 13,999 4,500 

27 เม.ย. 66 30 เม.ย. 66 30+1 17,999 16,999 5,500 

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

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 
 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) เป็น

ต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้  

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
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- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ส าหรับท่านท่ียังได้รับวัคซีนไม่

ครบ 2 เข็ม หรือ ท่านท่ียังไม่ได้รับวัคซีน 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 6,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 
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กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน  ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
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 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ภาพท่ีใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง

จ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน   

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละช้ันจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด** 

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


