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ทวัร์เวียดนามดีดี!!  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน 
**พักบน บานาฮลิล์ 1 คืน** 

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึน้ช่ือมกดกโลก 
สนุกสนานเตม็อิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK 

อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮลิล์ 
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน า้ ที่สะพานมังกร 

**พเิศษ !! น่ังเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน** 
เมนูพเิศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาตสุิดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill 

อาหารทะเลขึน้ช่ือของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกร 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ดานัง – สะพานมังกร         (D) 
13.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู4 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

 
16.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง เท่ียวบินท่ี PG997 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
18.05 น. ถงึ สนามบนิเมืองดานัง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งท่ีเท่ียว
ดานงัแห่งใหม ่สะพานมงักร ไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่
ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 
เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮัน ประเทศเวียดนาม

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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สะพานมังกรถูกสร้างขึน้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตัง้แต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีได้รับแรง
บนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึง่พนัปีมาแล้ว 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั ADINA HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานงั) 
วันท่ีสอง  ดานัง  – ฮอยอัน – หมู่บ้านก๊ัมทาน – น่ังเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น –  
   จ๋ัวฟุกเก๋ียน – บ้านเลขที่ 101 - เว้ - แม่น า้หอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่    (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เส้นทางด่วนไฮ
ฟาน เส้นทางท่ีเลาะไหลเ่ขา ชมทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติซึง่สวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ช่ือว่าเป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสดุ
แห่งหนึง่ของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านได้สมัผสับรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น า้ ชม
การเพาะปลกูนาข้าวและไร่ผกั สวนผลไม้ ท่ียงัคงใช้วิธีแบบดัง้เดิม  
 
 
 
 
น าท่านแวะ หมู่บ้านก๊ัมทาน เผ่ือให้ท่านได้สนุกสนานกบัการ น่ังเรือกระด้ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิต
และวัฒนธรรมการละเล่นพืน้เมืองของชาวบ้าน มีการร้อง
เพลงพืน้เมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะท่ีล่องเรือด้วย  น า
ชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองท่ีองค์การยูเนสโกได้ประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนาม
โบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย 
เสมือนเป็นเมืองท่ีกาลเวลาได้หยุดน่ิง ท่านจะได้สัมผัสกับ
ชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ 
สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุ้ งและแต้จ๋ิว และบ้านช่างไม้ 
บ้านตระกลูฟงุ (บ้านโบราณท่ีสร้างขึน้โดยไมไ่ด้ใช้ตะปใูนการสร้าง รวมถงึชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ 
เมืองหนึ่งท่ีคอยต้องรับนักเท่ียวให้มาสมัผัสชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง   น าท่านเดินทางสู ่
สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลาง
สะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจตัรัุส ซึง่สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จ่ัวฟุกเกี๋ยน บ้านประจ าตระกูลท่ีสร้าง
ขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมีแซ่เดียวกนั น าท่านเดินทางสู ่
บ้านเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรม
ท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูติก ด้านหลงัเป็นท่ี
เก็บสินค้า ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบ
ของหลงัคาทรงกระดองปู จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของท่ีระลึก ร้านค้าขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้าน
โบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรู้สกึวา่เมืองนีม้ีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีน
และญ่ีปุ่ น ซึง่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประ
ชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกลู และร้านค้าตา่งๆ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ เว้ เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ 
ณ ปัจจุบันนีไ้ด้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็น
ทางการจากองค์การยูเนสโก  น าท่านสู่  แม่น า้หอม 
ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากย่ิงใน
สมยัปัจจบุนั เสมือนน าท่านย้อนเวลาลอ่งเรือในบรรยากาศ
ท่ีสวยงาม สองชายฝ่ังเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  จากนัน้
ชม วัดเจดีย์ เทียนหมู่ เจดี ย์ ท่ีส ร้างขึ น้ ในสมัยจาม 
ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชัน้ ในแต่ละชัน้นัน้ เป็น
ตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึง่เจดีย์ เทียน 
หม ุนีถื้อเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเว้มาตัง้แตปี่ 1710                 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั JASMINE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองเว้) 
 
 
วันท่ีสาม  เว้ – สุสานไคดนิห์ - พระราชวังโบราณ - ดานัง – บานาฮลิล์ (น่ังกระเช้าไฟขึน้-ลง) (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าชม สุสานกษัตริย์ ไคดนิห์ กษัตริย์ล าดบัท่ี 12 ของราชวงศ์เหวียน วา่เป็นสสุานท่ีสร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการ
ผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนีถื้อว่าเป็นสุสานท่ีสร้างได้ตามหลกั ฮวงจุ้ย มากท่ีสุด ชมภาพวาด

มังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินท่ีใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ น าท่านชม 
พระราชวังโบราณ (ไม่รวมรถราง) หรือพระราชวังหลวงแห่งนคร
ประวตัิศาสตร์ สัมผัสความย่ิงใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวัง
หลวง 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึง่เติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญั 
ตัง้อยู่ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง  น าท่านเดินทางสู ่บานาฮลิล์ ซึง่อยู่ห่างจากเมืองดานงัประมาณ 
25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสดุในเวียดนามกลาง  ได้ค้นพบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง
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เวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภเูขาสร้างท่ีพกัโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
พกัผ่อนในระหวา่งการรบ    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น าท่านนัง่กระเช้าสู ่บานาฮลิล์ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส ซึ่งการท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดั
แห่งเมืองดานัง เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซียสเท่านัน้  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและ
กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสาย
หมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  
บ้านผีสิง ถ า้ไดโนเสาร์ เกมสนกุๆ เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมทัง้ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวม
ค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผึ้ง้ที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่า
เข้า 5 USD/ท่าน) 

   
 

 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill) 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พกับนบานาฮิลล์) 
(หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮลิล์ ไม่มีห้องส าหรับ 3 ท่าน มีแต่ห้องส าหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านัน้) 
หากท่านต้องการพัก 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family room เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท) 
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วันท่ีส่ี บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE   - 
ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ      (B/L) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์
ฝร่ังเศส  ท่ีมทีัง้ดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรง
ไวน์ Debay Wine Cellar ให้ทา่นได้
อิสระเดินเลน่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
นอกจากนี ้ยงัมีวดัทางพทุธศาสนาท่ีมี
พระพทุธรูปสีขาวสงู 27 เมตร ท่ีสามารถ
มองเห็นได้แตไ่กล  

 
น าท่านเดินจดุชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรือ Golden 

Bridge  ซึง่สะพานสีทองแห่งนีย้าว 150 เมตร โดยมีอุ้งมือ
หินขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่การพักผ่อน
หย่อนใจ สูดอากาศอนัสดช่ืน และชมวิวทิวทัศน์อันกว้าง
ใหญ่ของเมืองดานังท่ีอยู่เบือ้งล่างอีกด้วยสมควรแก่เวลา
น าท่านนัง่กระเช้าลงสูด้่านลา่ง 

 
เท่ียง  รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ !! กุ้งมังกร) 
  น าท่านเดินทางสู ่วัดหลินอึ๋งเป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศกัดิ์สิทธ์ิ ที่รวบรวมความเชื่อ 

ความศรัทธาของธาตุทัง้ห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี ้ เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋แกะสลกัด้วยหิน
ออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูท่ีสดุในเวียดนาม ซึง่มีท าเลท่ีตัง้ดี หนั
หน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่า
งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา 
หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บน
ชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อน
แกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของ
มนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลกึซึง้ วดัแห่งนีย้งัเป็นอีกหนึ่ง
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกนึง่จดุชมวิวท่ีสวยงามชองเมืองดานงั   น าท่านเดินเท่ียวและช้อปปิง้ใน ตลาดฮาน 
ตลาดท่ีรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมของชาวเวียดนามและตา่งชาติ เช่น เสือ้ผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของกิน และ
ขายสินค้าพืน้เมืองของเมืองดานงั 
น าท่านเดินทางสู ่สนามบนิดานัง เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

18.55 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบนิ บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG998 

20.45 น. ถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจในการในบริการ 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดียวเพิ่ม 

19-22 ก.ย. 62 
27-30 ก.ย. 62 

12,900 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 

03-06 ต.ค. 62 12,900 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 
31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62 12,900 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 

15-18 พ.ย. 62 
28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62 

12,900 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 

06-09 ธ.ค. 62 12,900 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 
07-10 ธ.ค. 62 13,900 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 
08-11 ธ.ค. 62 13,900 บาท   (ค่าทปิ 1,000 บาท) 3,900 บาท 
13-16 ธ.ค. 62 15,500 บาท   (ค่าทปิ 1,000 บาท) 3,900 บาท 
14-17 ธ.ค. 62 13,900 บาท   (ค่าทปิ 1,000 บาท) 3,900 บาท 
19-22 ธ.ค. 62 
21-24 ธ.ค. 62 

14,500 บาท   (ค่าทปิ 1,000 บาท) 3,900 บาท 

26-29 ธ.ค. 62 
27-30 ธ.ค. 62 

18,500 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 

28-31 ธ.ค. 62 19,500 บาท   (ค่าทปิ 1,000 บาท) 3,900 บาท 
30 ธ.ค.- 02 ม.ค.63 19,900 บาท   (ค่าทปิ 1,000 บาท) 3,900 บาท 
31 ธ.ค.- 03 ม.ค.63 18,500 บาท   (ค่าทปิ 1,500 บาท) 3,900 บาท 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย *** 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

 
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดนิทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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อัตรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดานงั-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์   
 คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-สง่สนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานท่ีท่ีระบไุว้ในรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้ เอาประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75 -85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภยัอายุสงูกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเท่านัน้”)  

 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั หรือ คา่ใช้จ่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม, 

คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาขึน้ 
เงื่อนไขการจองทวัร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากท่ีได้ท าการจองภายใน 1วนั) และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อ
ได้รับคา่มดัจ าแล้วเท่านัน้ 

 งวดที่ 2 ช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือทัง้หมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางสว่น เพราะ จะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ       

 ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็น
ผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 



 
(VIT-WH10-PG)  

การเดนิทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สงูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักลา่วแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้ เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมม่ีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได้ คอยรับท่ีสนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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