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                                            เวียดนามกลาง สบาย...สบาย 
ดานงั ฮอยอนั เว้ บานาฮิลล์ 4วนั 3คืน  
โดยสารการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานงั-เมือง เว-้พระราชวงัเว-้สุสานจกัรพรรดิไคดิงห์  x x O 
JASMINE 3* HOTEL หรือ
เที่ยบเทา่ 

2 เมืองเว-้ลอ่งเรือมงักรชมแมน่ ้าหอม-วดัเทียนมู-่ตลาดดองบา–ฮอยอนั-
สะพานญ่ีปุ่ น-บา้นเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอนั – ดานงั 

O O O 
GALAVINA 3* HOTEL 
หรือเที่ยบเทา่ 

3 ดานงั-นัง่กระเชา้ขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วดัลิงห์อึ้ง-Fantasy Park-สะพานแหง่
ความรัก-สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 

O O O 
GALAVINA 3* HOTEL 
หรือเที่ยบเทา่ 

4 ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอิมวดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานงั- 
กรุงเทพฯ 

O x x  

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 
1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่งภูเขาหินอ่อนและชายหาดขาวสวย 
2. เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มโีบราณสถานอยู่ทั่วเมือง  

3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ  
4. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก  
5. ช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ ริม

แม่น ้าหอม 
6. ล่องเรือมงักร ชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณต้นน ้าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่ง

กล่ินหอม 
7. พักผ่อนก่อนขึ้นเคร่ือง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์  

8. FREE WIFI ON BUS 
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วันแรก       กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์- ลองเรือชมแม่น ้าหอม 

08.30  น. 
 

พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหนา้ที่คอยให้
การตอ้นรับ (ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการ เล้าจน์  ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ค่ะ มีอาหาร และ
น า้ด่ืมบริการ) 

11.00 น ออกเดินทางสู่เมืองดานงั  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 (มีบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม)  

12.40 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึงสนามบิน  Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) หลังผ ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง 
จากนั้นน าทา่นเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานงั เป็นเมืองใหญอ่นัดบัส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอย ่างรวดเร็วทั้งขนาดและ
ความส าคญั ตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง น าท่านออกเดนิทางสู่เมือง เว้ ตั้งอยูใ่จกลางของ
ประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมืองของกษตัริย์ในราชวงศ์เหวียนซึ่งไดป้กครองตอ่กนัมาเพียง 33 
ปี ฝรั่งเศสกบุ็กเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นกเ็ขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตัิ  ตอ่มา
เมืองเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของเ วียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้ ส่ือมสลายลงภายใตก้าร
ปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวด้ึงดูดนกัทอ่งเที่ยวเพราะมีแหลง่ประวตัิศาสตร์  วฒันธรรม เสนห์่ที่ไร้กาลเวลาของ
สถาปัตยกรรมท่ีล  ้ าค ่ามีแบบฉบบัของตนเอง และย ังมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น ้าหอมด้วย โดยน าทา่น
เดินทาง ผา่นเสน้ทางหายเวิน กอ่สร้างโดยเอกชนจากญ่ีปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 
108 กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผ ่านภูเขา ทอ้งทุ ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใตภู้เขาที่ยาวที่ สุดในเอเชีย
ตะวันออกเ ฉียงใต ้มีความยาว  6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหวา่งเมืองดานังกบัเมืองเว้ น าท่านเดินทางสู่  พระราชวงัเว้ ที่
สร้างขึ้นในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเช้ือพระวงศ์ระดบัสูงและนกัการทูตตา่งประเทศ  สถานที่จดังานฉลอง
ส าค ัญ  ๆตกแตง่อยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยน ้ามนัครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีต  าหนัก
หลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจ้าของจกัรพรรดิ ราชวงศ์เหวียนและน าท่านชม  สุสานจักรพรรดไิคดงิห์ ซึ่งเป็นสุสานที่
ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว ้ชมภาพมังกรในมา่นเมฆและ
ถา่ยรูปกบัรูปป้ันตุ๊กตาหิน ทหารม้า ล ักษณะคล้ายสุสานจิ ๋นซีฮอ่งเต ้             น าท่าน ล่ องเรือมังกร ชมแม่น า้หอม 
แหลง่ก  าเนิดมาจากบริเวณตน้น ้าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีสง่กลิ่นหอม เป็นแมน่ ้าสายสั้น  ๆระหวา่งทางจะไดพ้บเห็น
หมูบ่า้นชาวน ้าใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะได้ความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นบ้านบนเรือส าราญ (ใชเ้วลาลอ่งเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พกั น าคณะเขา้สูท่ี่พกั JASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เว้  

วันทีส่อง        เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม-วัดเทยีนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน- สะพานญี่ปุ่ นบ้านเลขที ่101 –เมือง ฮอย
อัน     
                        ดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT-DAD PG01 Page 4 of 9 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    GT-DAD PG01 CENTER VN DEC17-PG-W43 

 

น าท่านสู่  วดัเทียนมู่  ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตล่ะชั้นหมายถึงชาติภพตา่ง  ๆของพระพุทธเจ้า มีรูปป้ัน
เทพเจา้ 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แหง่น้ี ภายในเจดีย์มีพระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อิ่มเอิบกบัพระพุทธอีกสามองค์
อยูใ่นตูก้ระจก และน าทา่น เพลิดเพลินกบัการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแหง่เมืองเวต้ ั้งอยูติ่ดริมแมน่ ้าหอม มี 
2 ชั้น ขายทั้งสินคา้ของท่ีระลึกตา่ง  ๆและของใชป้ระจ าวนั ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจา่ยซื้อของกนัอยา่งคบัค ัง่ 

เที่ยง รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

 
ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม หมู่บ้านหินอ่อน (Marble Village) กอ่ตั้งขึ้ นในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 และมีช่ือเ สียงดา้น
ประติมากรรมหินออ่น เป็นท่ีรู้จ ักกนัทั่วประเทศส าหรับการออกแบบหินอ่อนท่ีซ ับซอ้น ช่างฝีมือไดใ้ชหิ้นจาก
เทือกเขา Marble เพ่ือผลิตเคร่ืองมือศิลปะและเฟอร์นิเจอร์มานานหลายศตวรรษ 

 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ต ั้งอยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรือเกา่ที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือ
ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าค ัญของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวันตก  ตอ่มาเม่ือฮอยอัน
ไดร้ับความเสียหายจากการสู้รบและแมน่ ้า ต้ืนเขิน  เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้ นท่ีเมืองดานงัแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจุบัน
สงบเงียบ  มีสภาพบา้นเรือนที่สวยงาม สร้างดว้ยไมมี้ประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ไดริ้เร่ิมให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเกา่และอนุสรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
ท่ีล  ้าคา่ น าท่านเดนิทางสู่ สะพานญี่ปุ่ น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหลี่ยมจตัุรัส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก ีย๋น บา้น
ประจ าตระกลูท่ีสร้างขึ้นเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเก ีย้นที่มีแซเ่ดียวกนั 
น าท่านเดินทางสู ่บ้านเลขที่  101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บ้านติดถนนสายหน่ึง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหน่ึง 
เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ด้านหนา้จะท าเป็นร้านบู
ติก ด้านหลงัเป็นที่เกบ็สินคา้ ภายในเป็นที่อยู ่อาศ ัย มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า  และมีเฉลียงเช่ือมตอ่สว่นที่พกัอาศ ัย
หลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดนิชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านคา้ขายของที่ระลึก
กจ็ะตั้งอยู ่ในบา้นโบราณ  ยิ่งเดินชมเมืองกจ็ะรู้สึกวา่เมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเกา่โบราณมีลกัษณะเฉพาะ  รวมไปถึง
ไดร้ับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย ่างดี  ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้งบา้นเ รือน วดัวา
อาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และร้านคา้ตา่ง  ๆ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมืองฮอยอัน  

 น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองดานงั 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานงั  

วันทีส่าม         ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพานมังกร 
                          ตลาดฮานดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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น าทา่นนัง่กระเชา้สู ่บานาฮิลล์  ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลล์เป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่ สุดในโลก  ได้รับการบันทึกจากกนิเนสบุ๊คเม่ือวนัที่ 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเกา่แกข่องบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้
ช่ืนชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส บานาฮิลล์  เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผอ่น
หยอ่นใจ ตั้งอยูท่างตะวนัตกของดานงั ซึ่งการทอ่งเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลล์คือ ดาลดัแหง่เมืองดานัง 
ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมัยท่ีฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดมี้การสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างท่ีพัก ส่ิง
อ  านวยความสะดวกตา่งๆ เ พ่ือใช้เป็นท่ีพักผ ่อน เ น่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นั้น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์)  

 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่  สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟชม
สวนดอกไม้ 150 บาท   พิพิธภณัฑ์ข้ีผ้ึง) ซึ่ งมีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันส์ของหนงั 4D 
ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมส์สนุก  ๆเคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก ได้
เวลาน าท่านนัง่กระเช้ากลับสู่ดานังจากนั้นน าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม ่
สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นล้านดอง เช่ือมต่อ
สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อิสรภาพ
ของเ มืองดานงั ซึ่งสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมืองดานงั ซึ่ งมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมงักรและหาง
เป็นปลา พ่นน ้ า คลา้ยๆสิงคโปร์  (วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม่ มงักรจะพ่นน ้ า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) น าท่าน
เดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตล าดสดของเมืองดานงั  ต ั้งอยู ่ริมแมน่ ้ าฮาน ไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน่ ้ า ด ้านหนา้ตลาดมี
ประติมากรรมริมแมน่ ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของท่ีระลึกใหเ้ลือกซื้อ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่ น าคณะเข้าสู่ที่พัก GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน ดานงั  

วันทีส่ี่       ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

จากนั้ นน าทา่นเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจา้แมก่วนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินออ่นสูงใหญยื่นโดดเดน่
สูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมที าเลท่ีตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดวกบัวสง ่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรให้ชว่ยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู ่
บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินออ่นแกะสลักท่ีมีเอกลกัษณ์ทา่ทางท่ีถา่ยทอด
อารมณ์ทุกอยา่งของมนุษย์ซ่ึงแฝงไวด้้วยคติธรรมอยา่งลึกซ้ึง  ได้เวลาอันสมควรแกเ่วลาน าทา่นเ ดินทางสู ่
Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  เพื่อเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูม ิ
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13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG948  

15.15 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทับใจ 

 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน 

ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า  
 
 

 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 
2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกักับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียง
พกักับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

01-04, 15-18 ก.ย. 60  11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 
6-9, 13-16, 27-30 ต.ค. 60 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.- 
03-06, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ย. 60 12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.- 
1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 60  12,999.- 12,999.- 12,999.- 3,000.- 

ทัวร์นี้ไม่มรีาคาเด็ก  
ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน หักออก ท่านละ 3,500.- //  

ราคาเด็กทารก INFANT (ไม่มค่ีาใช้จ่าย ต้องเอาสูติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้นนะ) 
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิน่ รวม 150/วัน/คน  
รวมตลอดท้ังการเดินทาง 600 บาท / คน 
***ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพงึพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***  
** แจกน า้ด่ืม 1 ขวด เฉพาะวันท่ีเดินโปรแกรมทัวร์ ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **  
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช ั้นประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีทา่นมคีวามประสงค์จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัช ั้นท่ีนั่งจากช ั้นประหยัดเป็นช ั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล์ จะตอ้งด าเนินกอ่นเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถา้โดยการช  าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เทา่นั้น  

2.คา่ท่ีพกัห้องละ2-3ทา่นตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเ ทียบเทา่ 
     - เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

- กรณีท่ีมงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมอืงเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 
- โรงแรมในเวยีดนามมลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมขีนาดกะทดัรัต และไม ่
มอีา่งอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัด้วย  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
4. เจา้หน้าท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกทา่นตลอดการเดินทาง  
5. คา่น ้ าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน บางกอกแอณืเวย์ 20 กโิล / การบินไทย 30 กโิล / เอมเิรตส์ Economy class 30 กโิล /  
เอมเิรตส์ Business class 40 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 
6. คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1 ,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาหบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกับทางบริษทัได้ **  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันทีมี่อายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันทีมี่อายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **   
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
 3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
 4. คา่ภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
     5. คา่ทิปไกด์ทอ้งถ่ิน และ ทิปคนขบัรถ รวม 150 บาท / ทา่น/ วนั รวมตลอดทั้ งการเดินทาง 600 บาท / คน 
          *** ส่วนทปิของหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความประทบัใจในการให้บริการ *** 
     6. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจา่ย3% 

 
 เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทัฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช  าระมดัจ า ทา่นละ 5,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารทีไ่ม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด  
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นตน้ บางสายการบินมกีารการันตีมดั 

 จ าท่ีนั่งกบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพ ัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า    
 หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4.6 กรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  

 **ส าคัญ!! บริษทั  ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึ้นอยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น ลูกค้าทกุท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทวัร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  

4.7 เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมผูี ้รว่มคณะไมถึ่ง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็คา่น ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอ่นวนัเดินทาง  
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
 4. บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง 
 6. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั้งหมด  
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง  
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมคีวามช  านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 
ไมส่ามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยั
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรือ สว่นงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทั้งใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทั
ฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ ตา่งประเทศ มใิห้
เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุม
โรคติดตอ่เฉพาะพื้นท่ีมกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ
รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเ ป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติอ้งแจง้ให้ทราบ
ลว่งหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ 
ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 
 


