
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – วดัลินห์อ๋ึง – นัง่กระเชา้ข้ึน
สู่บานาฮิลล ์– สวนดอกไม ้-สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล ์
Fantasy Park (รวมเคร่ืองเล่น)    

   
Mercure French Village 

Bana Hills  

2 
ดานงั – ตลาดฮาน – ฮอยอนั - หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน  – หมู่บา้นกัม๊
ทาน – นัง่เรือกระดง้ - บา้นโบราณ – สะพานญ่ีปุ่น – ศาลกวนอู -  
สะพานมงักร 

   MERRY HOTEL  

3 ดานงั – กรุงเทพฯ    - 

  เดนิทางระหว่าง กรกฏาคม – ตุลาคม 2562 

 

WONDERFUL VIETNAM 

ดานัง ฮอยอนั บาน่าฮิลล์ 

3 วนั 2 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
11,900.- 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

9,900.- 



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง – วดัลนิห์อึง๋ - กระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์  - สะพานมอื Golden Bridge - บา
นาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเคร่ืองเล่น)    

06.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียดเจท็แอร์ (VZ) เคาน์เตอร์ U 
ประตู 9-10 โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่านและน าท่านโหลดสมัภาระ  

09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ964 (ไม่มีอาหาร
บริการบนเคร่ือง)  

10.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้น าท่านรับ
สมัภาระ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(เวลาประเทศเวียดนามกบัประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกนั) 

กลางวนั รับประทานอาหารว่าง ----ขนมปังฝร่ังเศสเวยีดนาม ท่านละ1อนั  
เมืองดานงั เมืองท่ีตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบั
จงัหวดักว่างนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานัง ตั้ งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 
กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร เมืองเวเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศ
เวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อน สลบัซับซ้อนและยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เหตุ
เพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคญั น าท่านเดินทางสู่ เมือง
ดานงั เมืองท่าส าคญัของเวียดนามกลาง อยู่ริมชายฝ่ังทะเลจีนใต ้นอกจากเมืองสุดฮิตอย่าง ฮอยอนั และ ดานงั ก็เป็น
อีกเมืองท่ีนักท่องเท่ียวแห่กนัมาชมธรรมชาติ ให้ท่านแวะสักการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง 
ภายในวิหารแห่งน้ีเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องค์ต่างๆ ตามความ
เช่ือของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซ่ึงมี
ความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานดอกบวักวา้งถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีว่าคอย
ปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งน้ียงั
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบ้านไดใ้ห้ความเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวน
มาก จากนั้นน าท่านออกเดินทางเพ่ือเขา้สู่บานาฮิลลส์ถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดใน
เวียดนามกลางสถานท่ีแห่งน้ีถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม 
หลงัจากนั้นไดมี้การสร้างถนนและมีทางออ้มข้ึนไปดา้นบนของภูเขา และไดเ้ร่ิมมี
การสร้างสถานท่ีตากอากาศโรงแรม และรีสอร์ทข้ึนมา รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
พกัผอ่น  
จากนั้นน าท่าน น่ังกระเช้าขึ้นสู่
บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งน้ีได้รับ
การบันทึกสถิติโลกจาก World 
Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ี
ยาวท่ีสุดในประเภท Non Stop 
นั้นหมายถึงการไม่หยุดแวะพกั 



 

 

ซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 5,042 เมตร และเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงมีความ
สูงถึง 1,294 เมตร โดยนักท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัปุยเมฆเน่ืองจากมี
บางจุดท่ีกระเชา้จะลอยต ่าท าใหน้กัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
ท่ีสดช่ืนในยามเชา้จนลืมไปซะดว้ยซ ้ าว่าท่ีน้ีเอเชีย เพราะส่ิงท่ีเห็นนั้น
เหมือนกบัยโุรปเวียดนามนั้นเองใหทุ้กท่านไดส้มัผสักบัประสบการณ์ท่ี
เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์สามมิติที่ไม่รวมให้ในรายการ) เคร่ือง
เล่นท่ีเป็นสวนสนุกของบานาฮิลลใ์หท่้านไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ 
เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น นอกจากน้ี
ยงัมีร้านชอ้ปป้ิงให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกให้ท่านไดล้อง
พิสูจน์อีกมากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านไดเ้ดินชม สะพานมือ Golden Bridge ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพ่ึงเปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมาน้ี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมวิวทิศทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์----บุฟเฟต์นานาชาต ิ 
 พกัที่โรงแรม Mercure French Village Bana Hills บนเขาบาน่าฮิลล์  

โรงแรมบน บาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน หากท่านต้องการพักห้องละ 3 ท่าน ต้องใช้ห้อง Family Bunk และ
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมท่านละ 150 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สอง ดานัง – ตลาดฮาน – ฮอยอนั - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน  – หมู่บ้านกัม๊ทาน – น่ังเรือกระด้ง - บ้านโบราณ – สะพาน
ญ่ีปุ่น – ศาลกวนอู -  สะพานมงักร 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงในตลาดมีสินคา้ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้, 
กระเป๋า, รองเทา้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ รวมถึงของหวานช๊อคโกแลตต่างๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ห่างจากดานงั ประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 
องค์การยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็นตวัอย่างของเมืองท่าใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ิน
และของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการอนุรักษใ์ห้อยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็น
อย่างดี ระหว่างทางน าท่านแวะท่ี หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีน้ีนับเป็นหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านได้
เลือกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางถึงเมืองฮอยอนั  
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน ให้ท่านสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตั้ งอยู่ในเมืองฮอยอนั 
ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้าลอมรอบ ในช่วงสมยัสงครามนั้นจะเป็นท่ีพกัของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบนั
อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพการท าประมงเป็นหลกั ในระหว่างท่ีใหท่้านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง นั้น
ท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวบา้น และระหว่างท่ีล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีกจ็ะมีการขบัร้อง
พลงพ้ืนเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจงัหวะดนตรี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านโบราณ Old 
House of Tan Sky ซ่ึงบา้นหลงัน้ีเคยเป็นบา้นหลงัเดิมของชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดีในสมยันั้น บา้นโบราณแห่งน้ีมี
ความเก่าแก่และมีอายุมากกว่า 200 ปี ปัจจุบนัไดบ้ ารุงรักษาไวเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นท่ี 7 
ของตระกลูอีกดว้ย ในส่วนของการออกแบบนั้นตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของ
ประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่น และยงัคงความดั้งเดิมของเวียดนามไว ้ดา้นหนา้และดา้นหลงัของบา้นหลงัน้ี
จะติดกบัถนนดา้นหลงัจะอยู่ใกลก้บัแม่น ้าทูโบนท่านสามารถถ่ายรูปเพ่ือเก็บภาพบรรยายกาศของท่ีน้ีได ้น าท่านชม 
สะพานญ่ีปุ่น สะพานแห่งน้ีไดถ้กูสร้างขั้นจากชุมชนชาวญ่ีปุ่น เม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ 



 

 

เช่ือกนัว่าสร้างข้ึนเพ่ือสวดใหก้บัวิญญาณของมงักร ชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือท่ีว่ามงักรนั้นอยูใ่ตพิ้ภพ ส่วนตวัมงักรนั้นอยู่
ท่ีประเทศอินเดียและหางนั้นอยู่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ส่วนล าตวันั้นอยู่ท่ีเวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรเกิดการพลิกตวัจะท าให้
ปรากฎการ์ณน ้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงช่วยกนัสร้างสะพานน้ีข้ึนมาโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพ่ือ
ก าจดัมงักรไม่ใหเ้กิดภยัพิบติัข้ึนอีก จากนั้นน าท่านชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บนสะพานญ่ีปุ่น ละแวกนั้นจะมีชาวบา้นน า
สินคา้ต่างๆออกมาเรียงรายไวท่ี้หนา้บา้น เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เพ่ือเป็นของฝาก ส่วนใหญ่
สินคา้ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือกลบัไปจะเป็นของจ าพวก กระเป๋า และ โคมไฟพ้ืนเมือง เป็นตน้  
 
 
 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพานมงักร
เปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความส าเร็จของประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีความยาวของสะพานถึง 666 เมตร ความกวา้ง
เกือบเท่ากบัถนนถึง 6 เลนส์ และเช่ือมต่อกนัสองฝากของแม่น ้ าฮนั สะพานมงักรน้ีออกแบบและสร้าง ออกมาเพ่ือ
เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและฟ้ืนฟูในดา้นของเศรษฐกิจ และไดมี้การเปิดใชส้ะพานแห่งน้ีในปี2013 ท่ี
ผ่านมา ด้วยสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเอกลกัษณ์ความเป็นประเทศเวียดนามและบวกกบัเทคโนโลยีท่ีร่วมสมยั ตัว
สะพานจึงออกมาในรูปแบบท่ีสวยงามโดยในเวลากลางคืนจะมีการประดบัไฟ LED หลากสีสันกว่า 1,000 หลอด 
อยา่งสวยงามตระการตา ท าใหส้ะพานแห่งน้ีโดดเด่น  
ในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์สะพานแห่งนีม้กีารโชว์มังกรพ่นไฟ พ่นน า้อย่างอลงัการ ในเวลา 21.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พกัที่โรงแรม MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 



 

 

วนัที่สาม      ดานัง - กรุงเทพฯ 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง  
11.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ965 
12.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*********************************** 
* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถ
ให้บริการวนัละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่
กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดนิทาง 
 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

12–14 ก.ค 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 

20-22 ก.ค 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 

27-29 ก.ค 62 12,900 12,900 12,900 12,900 3,000.- 

11-13 ส.ค 62 9,900 9,900 9,900 9,900 3,000.- 

16-18 ส.ค 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 

18-20 ส.ค 62 9,900 9,900 9,900 9,900 3,000.- 

13-15 ก.ย 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 



 

 

19-21 ก.ย 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 

27-29 ก.ย 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 

28-30 ก.ย 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 

12-14 ต.ค 62 12,900 12,900 12,900 12,900 3,000.- 

13-15 ต.ค 62 12,900 12,900 12,900 12,900 3,000.- 

14-16 ต.ค 62 9,900 9,900 9,900 9,900 3,000.- 

18-20 ต.ค 62 10,900 10,900 10,900 10,900 3,000.- 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 

***ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ันเมือ่จองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลีย่นแปลง ยกเลกิ ขอคืนเงนิค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี*** 
***ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน จงึไม่มรีาคาตัว๋ส าหรับเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี*** 

 
หมายเหตุ: 
1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินช่วงเทศกาลเม่ือจองทวัร์ไม่สามารถยกเลิกเปล่ียนแปลงเล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละ/หรือขอคืน
เงินค่าทวัร์ค่าจองทวัร์ 
2.กรุ๊ปออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 20 ท่านข้ึนไป 
3.บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการเน่ืองจากค่าภาษีเซอร์ชาร์ทน ้ ามนัสายการบินปรับข้ึนและ/หรือมีผลมาจาก
อตัราแลกเปล่ียน 
4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท าการจองมิฉะนั้นบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 
อตัรานีร้วม: 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋า  สมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด  ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางเวียดนามได้ประกาศ

ยกเว้นการยืน่วซ่ีาเข้าประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะส้ันในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์, คนขับรถ, 750 บาท ** ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน** 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
เงือ่นไขการจองและการช าระเงิน: 

1. มดัจ าท่านละ 7,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 20 วนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จ านวน  

2. ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
 หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 
 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษทัฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเง่ือนไข 
 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุ

ไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 
 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพร้อมยืนยนัวา่ตอ้งการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใช้
ในการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน   

 
การยกเลกิและคืนค่าทัวร์: 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจากรายการทวัร์แบบเหมาเหมาจ่าย 
 



 

 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งให้ทางสายการบินเพื่อออกตั๋ว
เคร่ืองบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และ
ต้องเหลอืหน้าว่างส าหรับแสตมป์วซ่ีามากกว่า 2 หน้าขึน้ไป   

 
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิมหากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจก่อนช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์แก่

ตวัท่านและสมาชิกเอง และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษทัฯ ก าหนด 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

 การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 การขบัรถในเวียดนาม จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 
 บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 



 

 

 ทางบริษทัฯ ซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี อาทิการนดัหยุดงาน จลาจล
เหตุวุ่นวายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ีก าหนด และ/
หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดยค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน
จากทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้จากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบ
ปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่
ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษทัจะยึดผลประโยชนทุ์กท่านสมาชิกเป็นส าคญั  

 

 


