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วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกั 

  เชา้ กลางวนั เย็น  

วนัท่ีหน่ึง สนามบินดอนเมือง – ดานัง – วดัหลินอิ๋ง – 

รา้นเยื่อไมไ้ผ่  
- ✓ ✓ 

GLAMOUR HOTEL 4 

ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  ดานัง - ฮอยอนั – หมูบ่า้นกั๊มทาน –  

ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอนั – 

หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – บานาฮิลล ์–  

สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือสะพานทอง) –

ดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์ 

✓ ✓ ✓ 
MERCURE FRENCH 

VILLAGE HOTEL  4 ดาว 

วนัท่ีสาม บานาฮิลล ์– สวนสนุก FANTASY PARK  – ดานัง  

รา้นขนมพ้ืนเมือง – โบสถล์ูกไก่สีชมพ ู–  

สะพานมงักร 

✓ ✓ ✓ 
GLAMOUR HOTEL 4 

ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสี่ ดานัง –ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ✓ - -  

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

 

ราคาผูใ้หญ่และราคาเตียงเสริม 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาเด็ก ไม่เสริมเตียง 

**เด็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ** 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

12 – 15 เม.ย. 66 18,999 บาท 18,500 บาท 4,900 บาท 

14 – 17 เม.ย. 66 20,999 บาท 20,500 บาท 4,900 บาท 

28 เม.ย.– 01 พ.ค. 66 16,555 บาท 16,000 บาท 4,900 บาท 

28 – 31 ก.ค. 66 15,999 บาท 15,500 บาท 4,500 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ  โปรดสอบถาม ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

ดอนเมือง DMK-DAD ดานัง 09.45 – 11.30 FD 636 1.45 ชัว่โมง 

ดานัง DAD-DMK ดอนเมือง 12.00 - 13.45 FD 637 1.45 ชัว่โมง 



 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัที่แรก ดอนเมือง – ดานัง  – วดัหลินอิ๋ง -รา้นเยื่อไมไ้ผ่ - คาเฟ่ SON TRA MARINA  (-/L/D)  

07.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1  เคาน์เตอร์ สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ ดานัง เที่ยวบินที่ FD636  พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 

11.30 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ วดัหลินอึ๋ง เป็นวดัสรา้งใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวม

ความเชื ่อ ความศรทัธาของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผูค้นอยู ่ในที่น้ี  เป็นสถานที่บูชา เจา้แม่กวนอิม

หลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหน้าออกสู่ทะเล

และดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา 

หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 

องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณทุ์กอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม

อยา่งลึกซึ้ ง วดัแห่งน้ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมืองดานัง    

 

น าท่านแวะ รา้นเยื่อไมไ้ผ่ ชมผลิดภณัฑท่ี์ท าจากใยไมไ้ผ่และสินคา้อืน่ๆมากมาย   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั GLAMOUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ (เมืองดานัง) 



วนัที่สอง  ดานัง - ฮอยอนั – หมู่บา้นกัม๊ทาน – ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอนั –  

  หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – บานาฮิลล ์– สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือสะพานทอง) –  

  สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน ์      (B/L/D)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที น าท่านแวะ หมู่บา้นกัม๊ทาน 

เผ่ือใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ นัง่เรือกระดง้ ระหว่างล่องเรือท่านจะไดช้มวิถี  ชีวิตและวัฒนธรรม

การละเล่นพื้ นเมืองของชาวบา้น มีการรอ้งเพลงพื้ นเมืองใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในขณะท่ีล่องเรือ  

 

น าชม เมืองโบราณฮอยอนั เมืองท่ีองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และยงัคงไวซ่ึ้งวีถีชีวิต ของ

ชาวเวียดนามโบราณ บา้นเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองท่ีกาลเวลาไดห้ยุดน่ิง 

ท่านจะไดส้มัผสักบัชีวิตแบบชาวบา้น พรอ้มชมบา้นเมืองสไตลจ์ีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุง้

และแตจ้ิ๋ว และบา้นช่างไม ้บา้นตระกูลฟุง (บา้นโบราณท่ีสรา้งขึ้ นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูในการสรา้ง รวมถึง

ชาวบา้นรา้นคา้มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงท่ีคอยตอ้งรบันักเท่ียวใหม้าสัมผัสชีวิตและความร่ม

รื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหน่ึง   

 

น าท่านเดินทางสู ่บา้น Phung Hung เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 

ชั้น ดว้ยความประณีต ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั ดา้นบนจะท าเป็นรา้นขายขอท่ีระลึก น าทา่นเดินทางสู ่

สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน 

ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงสี่เหล่ียมจตุัรสั ซ่ึงสรา้งเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน น าชม ศาลเจา้จนี ศาล

เจา้แห่งน้ีมีอายุมากกวา่ 350 ปีแลว้ ศาลเจา้แห่งน้ีจะมีการบูชาเทพเจา้กวนอูและเจา้แม่ทบัทิม 

เปรียบเสมือนท่ีพึ่งทางใจแห่งชาวเรือ ก่อนจะออกเดินทาง พวกเขาจะมาไหวข้อพรท่ีศาลแหง่น้ี อธิษฐานขอ

พรใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั จากน้ันอิสระใหท้่านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะ

ตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดินชมเมืองก็จะรูส้ึกวา่เมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไป

ถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้ง

บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ตา่งๆ   

น าท่านแวะชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน เป็นรา้นของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้มากมาย   



 เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์  ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นท่ีตาก

อากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมัยท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดม้ีการสรา้งถนน

ออ้มขึ้ นไปบนภูเขาสรา้งท่ีพกัโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหวา่งการ

รบ  น าท่านนัง่กระเชา้สู่ บานาฮิลล ์ด่ืมด า่ไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้

บานา-ฮิลล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดร้บัการบันทึก

จากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้ นไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลล์

อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอรท์ และไดช้ื่นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส 

ซ่ึงการท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลค์ือ ดาลดัแห่งเมืองดานัง เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาว

เย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน  

   

จากน้ันน าท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่  “สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง)  ซ่ึงสะพานสีทอง

แห่งน้ียาว 150 เมตร โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษ์แบกรบัสะพานไว ้ เหมาะแก่การพกัผ่อนหยอ่นใจ สดู

อากาศอนัสดชื่น และชมวิวทิวทศัน์อนักวา้งใหญ่ของเมืองดานังท่ีอยูเ่บ้ืองล่างอีกดว้ย   

 น าท่านแวะชม สวนดอกไม ้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตลฝ์รัง่เศส  ท่ีมีทั้งดอกไม ้ตน้ไม ้

และมโีรงไวน ์Debay Wine Cellar ใหท้่านไดอ้ิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากน้ี ยงัมีวดัทาง

พุทธศาสนาท่ีมีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (International buffet Bana Hill)  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั MERCURE FRENCH VILLAGE ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า ( พกับนบานาฮิลล ์) 



หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล ์ไม่มีหอ้งส าหรับ 3 ท่าน มีแต่หอ้งส าหรบั 2 ท่าน หรือพักเดี่ยว

เท่านั้น หากท่านตอ้งการพัก 3 ท่าน ตอ้งใชห้อ้ง Family room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง จ่ายเพ่ิมท่านละ 

500 บาท) 

**หอ้งพกับนบานาฮิลล ์อาจเปลี่ยนแปลงวนัที่เขา้พกัไดต้ามความเหมาะสม** 

วนัที่สาม  บานาฮิลล ์– สวนสนุก FANTASY PARK  – ดานัง - รา้นขนมพ้ืนเมือง – โบสถล์กูไก่สีชมพู –  

  สะพานมงักร          (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้ใหท้่านอิสระ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้ง

ใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ 

โซนใหร้่วมสนุกกนั อย่างเช่น ภาพยนตรใ์นระบบ 4D  บา้นผีสิง ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ 

รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น 

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ งที่ไม่รวมใหใ้นรายการ มีค่าเขา้ 5 USD/ท่าน) 

    
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Bana Hill Buffe) 

สมควรแก่เวลาน าทา่น นัง่กระเชา้ลง สู่ดา้นลา่ง เดินทางสู ่ เมืองดานัง  น าท่านแวะ รา้นขนมพ้ืนเมือง  

น าท่านชม โบสถค์ริสตส์ีชมพู หรือ โบสถล์กูไก่   โบสถส์ีชมพสูดใสตั้งอยูใ่จกลางเมืองดานัง โบสถน้ี์สรา้ง

ขึ้ นในปี พ.ศ. 2466 สมยัท่ีตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส เป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนาคริสตใ์นประเทศ

เวียดนาม จุดเด่นของโบสถด์านังแห่งน้ีคือ ตึกสไตลก์อธิคสีชมพ ูท่ีสรา้งขึ้ นใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ

ของเมืองดานัง ภายนอกตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยลวดลายอนัประณีต ถดัเขา้ไปดา้นในเป็นหอ้งโถงอนั

กวา้งขวาง ตกแต่งดว้ยกระจกสีสนัสวยงาม นับเป็นศูนยร์วมของชาวคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก  น าทา่นชม 

สะพานมงักร (Dragon Bridge) อีกหน่ึงสญัลกัษณท่ี์เท่ียวเมืองดานัง  ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้ง

เท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น ้าฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็น

แหล่งท่องเท่ียวดานัง เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดย

ไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก

ต านานของเวียดนามเมื่อกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้  



 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกั GLAMOUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ (เมืองดานัง) 

วนัที่สี่ ดานัง – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)    (B/-/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ตลาดท่ีรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมของชาวเวียดนามและ

ต่างชาติ เช่น เสื้ อผา้ หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของกิน และขายสินคา้พื้ นเมืองของเมืองดานัง   น าเดินทางสู่ 

สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

12.00 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD637  

13.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิป *** 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท 

ช าระคา่ทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ท่ีสนามบิน ณ วนัเดินทาง 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) 

✓ ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้ น 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

ยกเวน้ : โรงแรมบนบานาฮิลล ์ไม่มีหอ้งส าหรบั 3 ท่าน มีแต่หอ้งส าหรบั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่านั้น หากท่านตอ้งการพกั 

3 ท่าน ตอ้งใชห้อ้ง Family room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง จา่ยเพิ่มท่านละ 500 บาท) 

** โรงแรมที่ระบุในโปรแกรมทวัร ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง แตโ่รงแรมที่เขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบั

เทียบเท่ากนั และสามารถปรบัเปลี่ยน วนัที่เขา้พกัไดต้ามความเหมาะสม** 

✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (หวัหน้าทวัรส์ าหรบักรุ๊ป 15 ท่านข้ึนไป) 

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ   

✓ บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภัยอายุต า่กว่า 6 ปี 

หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผู ้

เอาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้ง

ระบุในใบรบัรองแพทยว์า่”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ประกนัการคุม้ครองการรกัษาโควิด มูลค่า 10,000 USD 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืม

ท่ีสัง่เพ่ิม, ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร ์, ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจาก

การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,    การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั  ท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน  

▪ ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 14 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ  านวน 

▪ การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตั

ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

กรณียกเลิก 

• แจง้ยกเลิก 30 วนั ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  



** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อย

กวา่ 60 วนั ** 

• แจง้ยกเลิก 21-29 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 3,000 บาท  

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทั้งหมดในทุกกรณี** 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง  

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดในทุกกรณี** 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

▪ ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 8,000–15,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

▪ หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงิน

ไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน 

▪ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และท่ีนัง่จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่สามารถล๊อคท่ีนัง่ได ้ผู ้

เดินทางอาจจะไม่ไดท่ี้นัง่ติดกนั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเงื่อนไขของทางสายการบิน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

▪ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

▪ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึ่งขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึด ถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  



▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธ

ในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดังกล่าว คือ 

รา้นยา รา้นเยื่อไมไ้ผ่, รา้นหยก, รา้นไข่มุก , รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิ่ม ทางบริษัท

ฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป คอนเฟิรม์เดินทางและมีหวัหน้าทวัรดู์แลตลอดการเดินทาง 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

นับจากวนัเดินทางกลบัถึงไทย 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

 


