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รายละเอียดโปรแกรม 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดานงั – เว ้ - วดัเจดียเ์ทียนหมู่ – พระราชวงัโบราณ – ตลาดดองบา –  

   ล่องเรือแม่นํ้าหอม           (-/L/D) 

05.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1   เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

07.25 น.** ออกเดินทางสู่ ดานงั เท่ียวบินท่ี FD634  พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

09.05 น.** ถึง สนามบินเมืองดานงั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

**หมายเหตุ: สายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบินขาไป สาํหรบัไฟลท์บินตั้งแตว่นัที่ 25 ต.ค. 63 

เป็นเวลาดงัน้ี ออกจาก ดอนเมือง เวลา 07.15 น. และ ถึงดานงั เวลา 09.05 น. ** 

- โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนจองอีกครั้ง - 

 นําท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ สู่ เว ้เป็นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศ

เวียดนาม และ ณ ปัจจุบนัน้ีไดร้บัการประกาศเป็นเมืองมรดกอยา่งเป็นทางการจากองคก์ารยูเนสโก  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 

  จากน้ันชม วดัเจดียเ์ทียนหมู่ เจดียท่ี์สรา้งขึ้ นในสมยัจาม ประกอบดว้ยหอคอย 8 เหล่ียม 7 ชั้น ในแต่ละ

ชั้นน้ัน เป็นตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเจดีย ์เทียน หมุ น้ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเว ้

มาตั้งแต่ปี 1710  



 
 

   

  นําท่านชม พระราชวงัโบราณ(ไม่รวมรถราง) หรือพระราชวงัหลวงแห่งนครประวติัศาสตร ์สมัผัสความ

ยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวงัหลวง    

   

  จากน้ันนําท่านเพลิดเพลินกับการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว ้ขายทั้งสินคา้ของท่ีระลึก

ต่างๆ และของใชป้ระจําวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซ้ือของกันอย่างคับคัง่  นําท่านสู่ แม่นํ้าหอม 

ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซ่ึงหาดูไดย้ากยิ่งในสมยัปัจจุบนั เสมือนนําท่านยอ้นเวลาล่องเรือใน

บรรยากาศท่ีสวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปดว้ยทุ่งหญา้เขียวขจี   

 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั JASMINE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองเว)้ 

 

 

 



 
 

วนัที่สอง  เว ้– ฮอยอนั – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานญี่ปุ่น –จัว่ฟุกเก๋ียน- บา้นเลขที่ 101 –  

   หมู่บา้นกัม๊ทาน – นัง่เรือกระดง้ – สะพานมงักร - ดานงั           (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั นําชม เมืองโบราณฮอยอนั เมืองท่ีองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้

เป็นมรดกโลก และยังคงไวซ่ึ้งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บา้นเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณ

มากมาย เสมือนเป็นเมืองท่ีกาลเวลาไดห้ยุดน่ิง ท่านจะไดส้มัผัสกบัชีวิตแบบชาวบา้น พรอ้มชมบา้นเมือง

สไตลจี์นโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแตจ๋ิ้ว และบา้นช่างไม ้บา้นตระกูลฟุง (บา้นโบราณ

ท่ีสรา้งขึ้ นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูในการสรา้ง รวมถึงชาวบา้นรา้นคา้มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงท่ีคอย

ตอ้งรบันักเท่ียวใหม้าสมัผสัชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแห่งหน่ึง   

 

เท่ียง  รบัประทานอาหากลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !! กุง้มงักร) 

นําท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและ

เหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตุัรสั ซ่ึงสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน  

 

ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บา้นประจาํตระกูลท่ีสรา้งขึ้ นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝู เป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ี

อพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั นําท่านเดินทางสู่  บา้นเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบา้น

ติดถนนสายหน่ึง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน 

สรา้งดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหน้าจะทาํเป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ี

อยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรง



 
 

กระดองป ูจากน้ันอิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่ในบา้นโบราณ 

ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจาก

จีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม 

เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ นําท่านแวะ หมู่บา้นกัม๊ทาน เผ่ือให้

ท่านไดส้นุกสนานกบัการ นัง่เรือกระดง้ ระหว่างล่องเรือท่านจะไดช้มวิถี  ชีวิตและวฒันธรรมการละเล่น

พ้ืนเมืองของชาวบา้น มีการรอ้งเพลงพ้ืนเมืองใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในขณะท่ีล่องเรือดว้ย   

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและ

ความสาํคญั ตั้งอยู่ระหวา่งชายฝั่งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง 

 คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินเท่ียว นําท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่ สะพานมงักร 

ไฟสญัลกัษณค์วามสาํเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์

เช่ือมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ําฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานัง 

เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่

ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวียดนาม

เมื่อกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/


 
 

 

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง) 

วนัที่สาม  ดานงั - บานาฮิลล ์(นัง่กระเชา้ไฟข้ึน-ลง) – สวนดอกไม ้“LE JARDIN D’AMOUR” –  

    อลงัการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – วดัหลินอึ๋ง - กรุงเทพฯ   (B/L/-)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล ์ ซ่ึงอยูห่่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลลเ์ป็นท่ีตาก

อากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดม้ีการสรา้งถนนออ้ม

ขึ้ นไปบนภูเขาสรา้งท่ีพกัโรงแรมส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหวา่งการรบ 

  

นําท่านนัง่กระเชา้สู่ บานาฮิลล ์ด่ืมดํา่ไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บา

นา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดร้บัการบนัทึกจาก

กินเนสบุค๊เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้ นไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นั

เก่าแก่ของบานาฮิลลรี์สอรท์ และไดช่ื้นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส ซ่ึง

การท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแห่งเมืองดานัง เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาว

เย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน   



 
 

 

นําท่านแวะชม สวนดอกไม ้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตลฝ์รัง่เศส  ท่ีมีทั้งดอกไม ้ตน้ไม ้

และมีโรงไวน์ Debay Wine Cellar ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากน้ี ยงัมีวดัทางพุทธ

ศาสนาท่ีมีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล นําท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม ่

“สะพานทอง”  หรือ Golden Bridge  ซ่ึงสะพานสีทองแห่งน้ียาว 150 เมตร โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษ์แบก

รบัสะพานไว ้ เหมาะแก่การพกัผ่อนหยอ่นใจ สูดอากาศอนัสดช่ืน และชมวิวทิวทศัน์อนักวา้งใหญ่ของเมือง

ดานังท่ีอยูเ่บ้ืองล่างอีกดว้ย 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (International buffet Bana Hill)  

นําท่านเดินทางสู่  สวนสนุก FANTASY PARK  สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็น

เหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลาย ๆ โซนให้

ร่วมสนุกกนั อยา่งเช่น ภาพยนตรใ์นระบบ 4D  บา้นผีสิง ถํ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมทั้ง

รา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั  

(รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผ้ึงที่ไม่รวมใหใ้นรายการ มีค่า

เขา้ 5 USD/ท่าน) 



 
 

   

สมควรแก่เวลานําท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง   จากน้ันนําท่านกลบัสู่ เมืองดานัง  นําท่านเดินทางสู่ วดั

หลินอึ๋ง เป็นวดัสรา้งใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ที่รวบรวมความเชื่อ ความ

ศรทัธาของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผูค้นอยู่ในท่ีน้ี  เป็นสถานท่ีบูชาเจา้แมก่วนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหิน

อ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา 

ตั้งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอ๋ึงมีความหมาย

ว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อน

แกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท่์าทางท่ีถ่ายทอดอารมณทุ์กอย่างของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลึกซ้ึง วดั

แห่งน้ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมืองดานัง    

 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดานงั เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

17.30 น.** ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD639 

19.35 น.** ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 

**หมายเหตุ: สายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบินขากลบั สาํหรบัไฟลท์บินตั้งแตว่นัที่ 25 ต.ค. 63 

เป็นเวลาดงัน้ี ออกจาก ดานงั เวลา 18.50 น. และ ถึงดอนเมือง เวลา 20.35 น. ** 

- โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนจองอีกครั้ง - 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิ่ม 

24 - 26 เม.ย. 63 10,900 บาท 1,900 บาท 

01 - 03 พ.ค. 63 11,500 บาท 1,900 บาท 

07 - 09 พ.ค. 63 

15 - 17 พ.ค. 63 

29 - 31 พ.ค. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท 

12 - 14 มิ.ย. 63 

26 - 28 มิ.ย. 63 
10,900 บาท 1,900 บาท 

04 - 06 ก.ค. 63 12,500 บาท 1,900 บาท 

05 - 07 ก.ค. 63 11,900 บาท 1,900 บาท 

17 - 19 ก.ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท 

25 - 27 ก.ค. 63 11,500 บาท 1,900 บาท 

31 ก.ค. - 02 ส.ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท 

07 - 09 ส.ค. 63 

14 - 16 ส.ค. 63 

21 - 23 ส.ค. 63 

29 - 31 ส.ค. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท 

04 - 06 ก.ย. 63 10,500 บาท 1,900 บาท 

05 - 07 ก.ย. 63 10,900 บาท 1,900 บาท 

11 - 13 ก.ย. 63 

12 - 14 ก.ย. 63 

18 - 20 ก.ย. 63 

19 - 21 ก.ย. 63 

25 - 27 ก.ย. 63 

26 - 28 ก.ย. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท 

02 - 04 ต.ค. 63 

03 - 05 ต.ค. 63 

09 - 11 ต.ค. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท 

10 - 12 ต.ค. 63 

11 - 13 ต.ค. 63 
11,900 บาท 1,900 บาท 



 
 

16 - 18 ต.ค. 63 

17 - 19 ต.ค. 63 
10,500 บาท 1,900 บาท 

23 - 25 ต.ค. 63 11,900 บาท 1,900 บาท 

24 - 26 ต.ค. 63 10,900 บาท 1,900 บาท 

30 ต.ค.- 01 พ.ย. 63 

31 ต.ค.- 02 พ.ย. 63 
10,500 บาท 1,900 บาท 

06 – 08 พ.ย. 63 

07 - 09 พ.ย. 63 

13 - 15 พ.ย. 63 

14 - 16 พ.ย. 63 

20 - 22 พ.ย. 63 

21 - 23 พ.ย. 63 

27 - 29 พ.ย. 63 

28 - 30 พ.ย. 63 

10,500 บาท 1,900 บาท 

04 - 06 ธ.ค. 63 11,900 บาท 1,900 บาท 

05 - 07 ธ.ค. 63 12,900 บาท 1,900 บาท 

10 - 12 ธ.ค. 63 11,900 บาท 1,900 บาท 

11 - 13 ธ.ค. 63 12,900 บาท 1,900 บาท 

12 - 14 ธ.ค. 63 10,500 บาท 1,900 บาท 

 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลกูทวัร ์1 ท่าน / ทรปิ (ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

 

 

 

 



 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน 

แอรเ์อเซีย (FD) 

 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 2 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัอายุตํา่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า”อาหาร

เป็นพิษเท่าน้ัน”)  

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน 

/ ทรปิ (ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซกั

รีด, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่ม, ค่าน้ําหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินกาํหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง 

เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาข้ึน 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีท่านไดท้ าการจองทัวร ์ภายใน 3 วัน เพ่ือเป็นการยืนยนัท่ี

นั่ง ถา้ท่านยงัไม่ช าระมดัจ ามาภายใน 3 วัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน 

 กรณุาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรม์าแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด เน่ืองจาก

บริษัทไดด้าํเนินการชาํระเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย พรอ้ม

ทั้งไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั ยกเวน้ใน กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถ

เดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยืน่เอกสารไปยงัสาย



 
 

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บั

การพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบินและที่นัง่บนเครือ่งบิน 

 เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ  ท่ีนัง่จึงเป็นระบบ Random ไม่สามาระล็อคท่ีนัง่ได ้ซ่ึงเป็นไปตาม

เง่ือนไขของสายการบิน 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single), 

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและ

บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดั

รตั และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกต่างกนัดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 

ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง

เป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบั

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  



 
 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย

และเวียดนาม 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ือง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีท่ีเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิด

สนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความ

ผิดพลาดของทางบริษัท 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม ในกรณีท่ี เกิดเหตุ

จาํเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือ

เวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นยา รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าว

จะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางสาํหรับ จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้

จาํนวนผูเ้ดินทาง 10-14 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบั

กรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินเวียดนาม และ จะ

คอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํา่กว่า 10 ท่าน ทาง

บรษิทั ของสงวนสทิธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร ์หากท่าน

ถูกปฎิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และ

รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

กรุณาอ่านเง่ือนไข ก่อนการตดัสนิใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 

 
 


