
 
 

 

WORLD HERRITAGE VIETNAM 
<<ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์>>! วัน " คืน 

เที'ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสคิ ขึ 0นชื'อมกดกโลก 
สนุกสนานเตม็อิ'มทั 0งวันกบัสวนสนุก FANTASY PARK 
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นนํ 0า ที'สะพานมังกร 

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาตสุิดหรู ที�ยอดเขา Bana Hill 
ลิ$มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า 

อาหารทะเลขึ$นชื�อของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกรฮ่องเต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
วันที'หนึ'ง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดนิห์ – ตลาดดองบา  (B/D) 
��.�� น. คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศดอนเมือง ชั �น � ประต ู -" เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที�ของ

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 

 �. � น. �ออกเดินทางสู ่ดานังเที�ยวบินที�FD636พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื�อง 
  .��น. �ถงึ สนามบนิเมืองดานังหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สูเ่ว้เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ 
ปัจจุบันนี �ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโกนําชมสุสานกษัตริย์ ไคดินห์ 
กษัตริย์ลําดบัที� 12 ของราชวงศ์เหวียน วา่เป็นสสุานที�สร้าง
ได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกับ
เวียดนาม สุสานแห่งนี �ถือว่าเป็นสุสานที�สร้างได้ตามหลกั 
ฮวงจุ้ย มากที�สดุ ชมภาพวาดมงักรในม่านเฆม ซึ�งวาดโดย
ศิลปินที�ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนั �นนําท่านเพลิดเพลิน
กบัการซื �อของที� ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั �งอยู่
ติดริมแมนํ่ �าหอม  มี 2 ชั �น ขายทั �งสินค้าของที�ระลกึต่างๆ และ
ของใช้ประจําวนั ซึ�งจะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจ่ายซื �อของกนั
อย่างคบัคั�ง 

 คํ�า � รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร(พเิศษ !! อาหารชาววัง เมืองหลวงเก่า) 
 �นําท่านเข้าสูที่�พกัJASMINE HOTELระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองเว้) 
วันที'สอง  เว้ – แม่นํ 0าหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน –  
   สะพานญี'ปุ่น –จั'วฟุกเกีUยน- บ้านเลขที' VWV - ดานัง      (B/L/D) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านสู่แม่นํ 0าหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ�งหาดู
ได้ยากยิ�งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนําท่านย้อนเวลาล่องเรือใน
บรรยากาศที�สวยงาม สองชายฝั� งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  
จากนั �นชม วัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ ที�ส ร้างขึ �นในสมัยจาม 

ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี�ยม 7 ชั �น ในแตล่ะชั �นนั �น เป็นตวัแทน
ของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ�งเจดีย์ เทียน หมุ นี �ถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองเว้มาตั �งแตปี่ 1710 

                        นําท่านชม พระราชวังโบราณ(ไม่รวมรถราง)หรือพระราชวัง
หลวงแห่งนครประวติัศาสตร์ สมัผัสความยิ�งใหญ่และโอ่อ่าของ
ประตเูมืองแห่งพระราชวงัหลวง 

 
 



 
 

 

 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พเิศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 
  จากนั �นนําท่านเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ H ชม.โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เส้นทางดว่นไฮฟาน 

เส้นทางที�เลาะไหล่เขา ชมทิวทศัน์ที�เป็นธรรมชาติซึ�งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื�อว่าเป็นถนนสายที�สวยที�สดุแห่ง
หนึ�งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สมัผสับรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่นํ �า ชมการ
เพาะปลกูนาข้าวและไร่ผกั สวนผลไม้ ที�ยงัคงใช้วิธีแบบดั �งเดิม นําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที�องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ�งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณ
มากมาย เสมือนเป็นเมืองที�กาลเวลาได้หยุดนิ�ง ท่านจะได้สมัผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีน
โบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั �งกวางตุ้งและแต้จิJว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที�สร้างขึ �นโดยไม่ได้
ใช้ตะปใูนการสร้าง รวมถงึชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเลก็ๆ เมืองหนึ�งที�คอยต้องรับนกัเที�ยวให้มาสมัผสัชีวิต
และความร่มรื�นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ�งนําท่านเดินทางสู่ สะพานญี' ปุ่น ที�สร้างโดยชาวญี�ปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มี
หลงัคามงุกระเบื �องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื�น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี�เหลี�ยมจตัรัุส ซึ�งสร้างเชื�อมเขตชาว
ญี�ปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั'วฟุกเกีUยน บ้านประจําตระกลูที�สร้างขึ �นเมื�อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นที�พบปะของผู้คน
ที�อพยพมาจากฟุกเกี �ยนที�มีแซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที' 101ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสาย
หนึ�ง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ�ง เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชั �น ด้วย
ความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบติูก ด้านหลงัเป็นที�เก็บสินค้า ภายในเป็นที�อยู่อาศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า 
และมีเฉลียงเชื�อมตอ่สว่นที�พกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนั �นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื �อ
ของที�ระลกึ ร้านค้าขายของที�ระลึกก็จะตั �งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ�งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี �มีเสน่ห์มาก บ้านเก่า
โบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี�ปุ่ น ซึ�งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกัน
อย่างน่าตื�นตาทั �งบ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี�ของเวียดนามซึ�งเติบโตอย่างรวดเร็วทั �งขนาดและความสําคญั ตั �งอยู่
ระหวา่งชายฝั�งทะเลและที�ราบสงูตอนกลาง 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร(พเิศษ !! กุ้งมังกร ฮ่องเต้) 
 �นําท่านเข้าสูที่�พกัADINA HOTELระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานงั) 
วันที'สาม  ดานัง – วัดหลินอึUง – บานาฮลิล์ (นั' งกระเช้าไฟขึ 0น-ลง) – ตลาดฮาน –สะพานมังกร (B/L/D) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่วัดหลินอึUงเป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่ที�สดุของเมือง
ดานัง เป็นสถานที�ศกัดิNสิทธิN ที�รวบรวมความเชื�อ ความศรัทธา
ของธาตทุั �งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที�นี �  เป็นสถานที�บูชาเจ้า
แมก่วนอิมหลินอึJงแกะสลกัด้วยหินออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูที�สดุ
ในเวียดนาม ซึ�งมีทําเลที�ตั �งดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชน
ภเูขา ตั �งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึJงมีความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตั �งอยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระ
อรหนัต์ 18 องค์เป็นหินออ่นแกะสลกัที�มีเอกลกัษณ์ท่าทางที�ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนษุย์ซึ�งแฝงไว้ด้วยคติ
ธรรมอย่างลกึซึ �ง วดัแห่งนี �ยงัเป็นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามเป็นอีกนึ�งจดุชมวิวที�สวยงามชองเมืองดานงั   นํา
ท่านเดินทางสูบ่านาฮลิล์ซึ�งอยู่ห่างจากเมืองดานงัประมาณ "Q กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที�ตากอากาศที�ดีที�สดุใน



 
 

 

เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัที�ฝรั�งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มี
การสร้างถนนอ้อมขึ �นไปบนภเูขาสร้างที�พกัโรงแรมสิ�งอํานวยความ
สะดวกตา่งๆเพื�อใช้เป็นสถานที�พกัผ่อนในระหวา่งการรบนําทา่นนั�ง
กระเช้าสู ่บานาฮลิล์ดื�มดํ�าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถงึ 
5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่
หยดุจอดเป็นระยะทางที�ยาวที�สดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊

คเมื�อวนัที� 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ �นไปถงึสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รี
สอร์ท และได้ชื�นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที�อากาศสดใส ซึ�งการท่องเที�ยวของเวียดนามได้
โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานงั เนื�องจากที�นี�มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปี อณุหภมิูเฉลี�ยทั �งปี 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั �น 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill) 

นําท่านเดินทางสูส่วนสนุก FANTASY PARKสวนสนกุในร่ม
และกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพ
นิยายที�สวยงาม ตั �งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานา
ฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนกุกนั อย่างเช่น ภาพยนตร์ใน
ระบบ HD  บ้านผีสิง ถํ �าไดโนเสาร์ เกมสนกุๆ เครื�องเลน่ตา่งๆ 
รวมทั �งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน          (รวมค่ารถราง
และค่าเครื'องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พพิธิภัณฑ์หุ่นขี 0ผึ 0ง
และบ้านผีสิงที'ไม่รวมให้ในรายการ) 

  สมควรแก่เวลานําท่านนั�งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง  จากนั �นนําท่านกลบัสู่ เมืองดานังนําท่านเดินเที�ยวและช้อปปิ�งใน
ตลาดฮานตลาดที�รวมสินค้ามากมายเป็นที�นิยมของชาว
เวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื �อผ้า หมวก รองเท้า 
กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพื �นเมืองของเมืองดานงันํา
ท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ�งที�เที�ยว
ดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสญัลักษณ์ความสําเร็จ
แห่งใหม่ของเวียดนาม ที�มีความยาว 666 เมตร ความ
กว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื�อมต่อสองฟากฝั�งของแม่นํ �าฮนั 
ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึ �นเพื�อเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟื�นคืนประเทศ และเป็นการฟื�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งาน
ตั �งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที�บวกกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที�ได้รับแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื�อ
กวา่หนึ�งพนัปีมาแล้ว 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตาคาร 
 �นําท่านเข้าสูที่�พกัADINA HOTELระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานงั) 
วันที'สี'  ดานัง - กรุงเทพฯ          (B) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบนิดานังเพื�อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 



 
 

 

 ".�� น. �ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที'ยวบนิที' FD6"m  
 �."� น. �ถงึท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ n-" ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ n ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ n ท่าน) 

พักเดียวเพิ'ม 

W7-10 ก.ค. 13,900 บาท 2,900 บาท 
14-17 ก.ค. 
21-24 ก.ค. 

10,900 บาท 2,900 บาท 

28-31 ก.ค. V3,vWW บาท 2,900 บาท 

W!-W7 ส.ค. 10,900 บาท 
2,900 บาท 

 
VV-V4 ส.ค. 13,500 บาท 
18-21 ส.ค. 
25-28 ส.ค. 

VW,xWW บาท 

01-04 ก.ย. 
08-11 ก.ย. 
15-18 ก.ย. 
22-25 ก.ย. 
nx ก.ย.-W2 ต.ค.  

9,999 บาท 2,900 บาท 

Wy-Wx ต.ค. Vn,xWW บาท 

2,900 บาท 
 

13-16 ต.ค. 13,500 บาท 
nW-n3 ต.ค. 14,500 บาท 
27-30 ต.ค.  9,999 บาท 
03-06 พ.ย. Vn,900 บาท 

2,900 บาท 
 

VW-V" พ.ย. 
Vm-nW พ.ย. 
n!-nm พ.ย. 

x,xxx บาท 

WV-W! ธ.ค. V",900 บาท 

2,900 บาท 
 

Wz-VV ธ.ค. V!,vWW บาท 
Vv-Vz ธ.ค. x,xxx บาท 
nn-nv ธ.ค. V",xWW บาท 
nx ธ.ค.-WV ม.ค. V!,vWW บาท 
"W ธ.ค.-Wn ม.ค. Vy,vWW บาท 
Wv-Wz ม.ค. Vn,xWW บาท 

2,900 บาท 
 

Vn-Vv ม.ค. 
Vx-nn ม.ค. 

x,xxx บาท 



 
 

 

ny-nx ม.ค. 
Wn-Wv ก.พ. x,xxx บาท 

2,900 บาท 
 

Wx-Vn ก.พ. Vn,xWW บาท 
Vy-Vx ก.พ. V",xWW บาท 
n"-ny ก.พ. Vn,xWW บาท 
WV-W! มี.ค. V",xWW บาท 

2,900 บาท 
 

Wn-Wv มี.ค. V",vWW บาท 
Wx-Vn มี.ค. 
Vy-Vx มี.ค. 
n"-ny มี.ค. 
"W มี.ค.-Wn เม.ย. 

x,xxx บาท 

Wy-Wx เม.ย. 
V"-Vy เม.ย 
V!-Vm เม.ย. 

V",xWW บาท 

2,900 บาท 
 nW-n" เม.ย. x,xxx บาท 

nm-"W เม.ย. Vn,xWW บาท 
nz เม.ย.-WV พ.ค. V",xWW บาท 
W!-Wm พ.ค. 
VV-V! พ.ค. 
Vz-nV พ.ค. 

x,xxx บาท  
2,900 บาท 

 
nv-nz พ.ค. Vn,xWW บาท 
ny-nx พ.ค. V",vWW บาท  
WV-W! มิ.ย. VW,xWW บาท 2,900บาท 

 

ในกรณีที'ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที'เกี'ยวข้องกับวันเดนิทางที'ท่านได้ทาํการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที'ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตัUวดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ{ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อัตรานี 0รวม 

� คา่ตัJวเครื�องบินไป-กลบั ชั �นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานงั–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
� คา่ที�พกัโรงแรมที�ระบใุนรายการระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั �งสิ �น � คืน (พกั "-� ท่าน/ห้อง) 
� คา่อาหารครบทกุมื �อตลอดรายการ 
� คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
� อตัราคา่เข้าชมสถานที�ที�ระบไุว้ในรายการ 
� ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

Q��,��� บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง d-�Q ปี ในกรณีที�ผู้ เอาประกันภัยอายุตํ�ากว่า d ปี หรือ ระหว่าง �Q-eQ ปี 
คุ้มครอง Q� % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายุสงูกว่า eQ ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิNในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น



 
 

 

พิษเท่านั �น”)  
� คา่ระวางนํ �าหนกั "� กิโลกรัม 

อัตรานี 0ไม่รวม 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม � % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
� ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ�น � USD/วนั, พนกังานขบัรถ " USD/วนั, พนกังานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย � USD/

วนั (สําหรับหวัหน้าทวัร์ตามแตค่วามพอใจในการให้บริการของลกูค้าเป็นสําคญั) ฯลฯ 
� คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอื�น ที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม, 

คา่นํ �าหนกักระเป๋าที�เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที�เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

� คา่ธรรมเนียมนํ �ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาขึ �น 
เงื'อนไขการจองทวัร์ 

� งวดที' V กรุณาวางเงินมดัจําในการสํารองที�นั�ง ท่านละ Q,��� บาท (หลงัจากที�ได้ทําการจองภายใน � วนั) และที�นั�งจะถกูยืนยนัเมื�อ
ได้รับคา่มดัจําแล้วเท่านั �น 

� งวดที' n ชําระคา่ทวัร์สว่นที�เหลือทั �งหมด  H วนัก่อนการเดินทาง  
กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายที�เกิดขึ �นจริง ณ วนันั �น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัJวเครื�องบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิNในการคืนเงินทั �งหมดในทกุกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื�อให้พิจารณาอีกครั �ง ทั �งนี � อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทั �งหมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึ �นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื�นๆ เป็นสําคญั 

ข้อมูลเพิ'มเตมิเรื'องตัUวเครื'องบนิและที'นั' งบนเครื'องบนิ 

� ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัJวเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิNการเรียกเก็บคา่มดัจําตัJวเครื�องบิน ซึ�งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

� หากตัJวเครื�องบินทําการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิNเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ �นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

� นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ที�จะนั�งต้องมีคณุสมบติัตรงตามที�สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ ที�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื�นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ �าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ที�มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที�
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั �น 

ข้อมูลเพิ'มเตมิเรื'องโรงแรมที'พัก 

� เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 



 
 

 

� กรณีที�มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ �นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิNในการ
ปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ �า 
ซึ�งขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั �นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที�ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอายุ มีโรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั �งหมด 

หมายเหตุ 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิNที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

� เนื�องจากรายการทวัร์นี �เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิNการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิNไมคื่นเงินในทกุกรณี  

� เมื�อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้เพื�อความเหมาะสม ทั �งนี �ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสําคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
� สําหรับ ผู้ โดยสาร ที�ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั �นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื�อนไขดงักลา่วแล้ว 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้ เดินทาง "� ท่านขึ �นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง  Q - "� ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมมี่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ�น ที�พูดภาษาไทยได้ คอยรับที�สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าตํ�ากว่า  Q ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนั �น 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า y เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที'เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า n หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 
 


