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ทวัร์เวียดนามดีดี!!  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์ >> 4วัน 3 คืน 
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึน้ชื่อมกดกโลก 

สนุกสนานเต็มอิ่มทัง้วันกับสวนสนุก FANTASY PARK 
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ 

ชมแสงสอีลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นนํา้ ที่สะพานมังกร 

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

ล้ิมรสอาหารสไตล์ชาววัง  
อาหารทะเลข้ึนช่ือของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(VIT-WH02-FD) 

 

 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา      (B/D) 
08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 1   เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 

10.25 น. ออกเดินทางสู ่ดานังเท่ียวบนิท่ีFD636  พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
12.10 น. ถงึ สนามบินเมืองดานัง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู ่เว้ เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ 
ณ ปัจจบุนันีไ้ด้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโกนําชม สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ 
กษัตริย์ลาํดบัที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน ว่าเป็นสสุานที่สร้าง
ได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกับ
เวียดนาม สสุานแห่งนีถ้ือว่าเป็นสสุานที่สร้างได้ตามหลัก 
ฮวงจุ้ย มากที่สดุ ชมภาพวาดมงักรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดย
ศิลปินท่ีใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนัน้นําท่านเพลิดเพลิน
กับการซือ้ของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตัง้อยู่
ติดริมแม่นํา้หอม  มี 2 ชัน้ ขายทัง้สินค้าของที่ระลกึต่างๆ และ
ของใช้ประจําวนั ซึง่จะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซือ้ของกัน
อย่างคบัคัง่ 

 ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (พเิศษ !! อาหารสไตล์ชาววัง ) 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกัJASMINE HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองเว้) 
วันที่สอง  เว้ – แม่นํา้หอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านก๊ัมทาน –  
   น่ังเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่ น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านสู ่แม่นํา้หอม ลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบนั เสมือนนําท่านย้อนเวลา
ล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝ่ังเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  
จากนัน้ชม วัดเจดีย์เทียนหมู่เจดีย์ที่สร้างขึน้ในสมัยจาม ประกอบด้วย
หอคอย 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้ เป็นตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน 
หมุ นีถ้ือเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเว้มาตัง้แต่ปี 1710  

                    นําท่านชม พระราชวังโบราณ(ไม่รวมรถราง)หรือพระราชวังหลวงแห่ง
นครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่ง
พระราชวงัหลวง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร(พเิศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 
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  จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง 
ประมาณ 4 ชม.โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เส้นทางด่วนไฮ
ฟาน เส้นทางที่เลาะไหลเ่ขา ชมทิวทศัน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่ง
สวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง 
ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา 
แม่นํา้ ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผัก สวนผลไม้ ที่
ยงัคงใช้วิธีแบบดัง้เดิม นําท่านแวะ หมู่บ้านก๊ัมทาน เผ่ือ
ให้ท่านได้สนกุสนานกบัการ น่ังเรือกระด้ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพืน้เมือง
ของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพืน้เมืองให้ท่านได้เพลดิเพลนิในขณะที่ลอ่งเรือด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาว
เวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้
สมัผสักบัชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้าน
ช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึน้โดยไม่ได้ใช้ตะปใูนการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือน
เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสมัผัสชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง   นําท่าน
เดินทางสู่ สะพานญี่ ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น 
ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ซึง่สร้างเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจําตระกูล
ที่สร้างขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกีย้นที่มีแซ่เดียวกัน นําท่าน
เดินทางสู่ บ้านเลขที่  101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบูติก 
ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสนิค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลาดเปิดโลง่เห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลาย
สว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลกึ ร้านค้าขายของที่ระลกึก็จะ
ตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สกึว่าเมืองนีม้ีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับ
อิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วัดวาอาราม 
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆนําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่
อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความสําคัญ ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร(พเิศษ !! กุ้งมังกร) 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานงั) 
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วันที่สาม  ดานัง – บานาฮิลล์ (น่ังกระเช้าไฟขึน้-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –  
    อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร  (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่บานาฮิลล์ ซึง่อยู่ห่างจากเมืองดานงัประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สดุใน
เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัที่ฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภเูขาสร้างที่พกั
โรงแรมสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหว่างการรบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

นําท่านนัง่กระเช้าสู่ บานาฮิลล์ด่ืมด่ําไปกบัวิวทิวทัศน์
ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์
เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็น
ระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊
คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 
15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานา
ฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบ
พาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส ซึง่การท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานงั 
เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้   
นําท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส  ที่มีทัง้ดอกไม้ ต้นไม้ และมี
โรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากนี ้ยงัมีวดัทางพทุธศาสนาท่ีมี
พระพทุธรูปสขีาวสงู 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่
ไกล  
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นําท่านเดินจดุชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรือ 
Golden Bridge  ซึง่สะพานสทีองแห่งนีย้าว 150 เมตร 
โดยมีอุ้งมือหินขนาดยกัษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่
การพกัผ่อนหย่อนใจ สดูอากาศอนัสดชื่น และชมวิว
ทิวทศัน์อนักว้างใหญ่ของเมืองดานังที่อยู่เบือ้งลา่งอีก
ด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
(International buffet Bana Hill)   

นําท่านเดินทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนกุในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดย
สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานา
ฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนกุกนั อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสงิ ถํา้ไดโนเสาร์ เกม
สนกุๆ เคร่ืองเลน่ต่างๆ รวมทัง้ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่น

บนสวนสนุก ยกเว้น พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 USD/ท่าน) 
   
 
 
 
 
 
  สมควรแก่เวลานําท่านนัง่กระเช้าลงสูด้่านลา่ง  

จากนัน้นําท่านกลบัสู ่เมืองดานัง  นําท่านเดินเที่ยวและช้อปปิง้ใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสนิค้ามากมายเป็นที่นิยม
ของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสือ้ผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และขายสนิค้าพืน้เมืองของเมืองดานงั 
นําท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่
เที่ยวดานังแห่ งใหม่  สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์
ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 
เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝ่ัง
ของแม่นํา้ฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถกูสร้างขึน้
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการ
ฟืน้คืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยได้เปิดใช้งานตัง้แต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่
บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึง่พนัปีมาแล้ว 

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสูท่ี่พกั ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานงั) 
 
 
 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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วันที่ส่ี  ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ         (B) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู ่วัดหลินอึ๋งเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สดุของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ 
ความศรัทธาของธาตุทัง้ห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี ้ เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหิน
อ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงูที่สดุในเวียดนาม ซึง่มีทําเลที่ตัง้ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 
ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็น
หินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุก
อย่างของมนษุย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลกึซึง้ วัดแห่งนีย้ัง
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานงั    
สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

12.40 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637  
14.10 น. ถงึท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

21-24 ก.พ. 62 
28 ก.พ.- 03 มี.ค. 62 

11,999 บาท 2,900 บาท 

07-10 มี.ค. 62 
08-11 มี.ค. 62 
14-17 มี.ค. 62 
15-18 มี.ค. 62 
21-24 มี.ค. 62 
22-25 มี.ค. 62 
28-31 มี.ค. 62 

11,999 บาท 2,900 บาท 

04-07 เม.ย. 62 12,500 บาท 2,900 บาท 
05-08 เม.ย. 62 
06-09  เม.ย. 62 

15,900 บาท 2,900 บาท 

11-14 เม.ย. 62 14,900 บาท 2,900 บาท 

14-17 เม.ย. 62 16,500 บาท 2,900 บาท 
18-21 เม.ย. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 
25-28 เม.ย. 62 12,500 บาท 2,900 บาท 
03-06 พ.ค. 62 12,500 บาท 2,900 บาท 
09-12 พ.ค. 62 
16-19 พ.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

18-21 พ.ค. 62 14,900 บาท 2,900 บาท 
23-26 พ.ค. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
ในกรณีที่ผู้ โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดนิทางที่ท่านได้ทาํการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงนิค่าตั๋วดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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อัตรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานงั–ดอนเมือง โดยสายการบนิ  แอร์เอเซีย (FD) 
 ค่าที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 ค่าอาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราค่าเข้าชมสถานท่ีที่ระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 ค่าระวางนํา้หนกั 20 กิโลกรัม 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวั หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิ่ม, 

ค่านํา้หนกักระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบนิกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับราคาขึน้ 
เงื่อนไขการจองทวัร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจําในการสาํรองที่นัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วนั) และที่นัง่จะถกูยืนยันเมื่อ
ได้รับค่ามดัจําแล้วเท่านัน้ 

 งวดที่ 2 ชําระค่าทวัร์สว่นท่ีเหลอืทัง้หมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
กรณียกเลิก 

 ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน , 
ค่าวีซ่า, ค่ามดัจําห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบนิ , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสาํคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษัทได้สาํรองที่นัง่พร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบนิและช่วงเวลาเดินทาง  
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 หากตัว๋เคร่ืองบนิทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย 

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้ เดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 สาํหรับ ผู้ โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสนิค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 



 
(VIT-WH02-FD) 

 

 ขอสงวนสทิธิ ราคาพิเศษ สาํหรับ จํานวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 
 


