
 

 

รหัสทัวร PVC1904031 
ทัวรเวียดนาม WORLD HERRITAGE  
VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 วัน 3 คืน (VZ) 
ดานัง   เว   พระราชวังโบราณ   ตลาดดองบาเว   แมน้ําหอม 
วัดเจดียเทียนหมู   ฮอยอัน   หมูบานกั๊มทาน   น่ังเรือกระดง 
เมืองโบราณฮอยอัน   สะพานญี่ปุ�น   จั่วฟุกเกี๋ยน   บานเลขที่ 101 
บานาฮิลล (น่ังกระเชาไฟขึ้น-ลง)   สวนดอกไม “LE JARDIN D’AMOUR” 
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE   ตลาดฮาน 
สะพานมังกร   วัดหลินอ๋ึง 

 



 

 

ทัวรเวียดนามดีด!ี!  
WORLD HERRITAGE VIETNAM 

<< ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล >> 4วัน 3 คืน 
เที่ยวชมเมืองเกาสุดคลาสสิค ขึน้ช่ือมกดกโลก 

สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK 
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแหงใหมบนยอดเขาบานาฮลิล 

ชมแสงสีอลังการ มังกรพนไฟ พนนํ้า ที่สะพานมังกร 
**พิเศษ !! นั่งเรือกระดง ที่ฮอยอัน** 

เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ�ตนานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill 
อาหารทะเลขึน้ชื่อของเมืองดานัง ,  กุงมังกร 

 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว – พระราชวังโบราณ –  ตลาดดองบา    
  (L/D) 
08.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว G  (ทางดานใน) 

เคานเตอร สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร (VZ)  โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยอํานวยความสะดวกแกทาน  

10.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง เที่ยวบินที่ VZ960 พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบน
เครื่อง 

12.30 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ สู เว เปนอาณาจักรโบราณและเมืองหลวง
เกาแกของประเทศเวียดนาม และ ณ ปจจุบันน้ีไดรับ
การประกาศเปนเมืองมรดกอยางเปนทางการจาก
องคการยูเนสโก นําทานชม พระราชวังโบราณ(ไม
ร ว ม รถ รา ง )ห รื อ พ ระ ร าช วั งห ล ว งแห งน ค ร
ประวัติศาสตร สัมผัสความยิ่งใหญและโออาของประตู



 

 

เมืองแหงพระราชวังหลวง จากน้ันนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา 
ตลาดในรมแหงเมืองเวตั้งอยูติดริมแมน้ําหอม  ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ และ
ของใชประจําวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง 

 คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาสูท่ีพักJASMINE HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา(เมืองเว) 
วันที่สอง  เว – แมนํ้าหอม - วัดเจดียเทียนหมู –ฮอยอัน – หมูบานกั๊มทาน –  
   นั่งเรือกระดง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น –จั่วฟุกเก๋ียน-  
   บานเลขที่ 101 - ดานัง (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานสู แมนํ้าหอม ลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูไดยากยิ่งในสมัย

ป จจุบั น  เสมื อน นําท านยอน เวลาลองเรือใน
บรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝم�งเต็มไปดวยทุง
หญาเขียวขจี  จากน้ันชม วัดเจดียเทียนหมูเจดียที่
สรางขึ้นในสมัยจาม ประกอบดวยหอคอย 8 
เหลี่ยม 7 ชั้น ในแตละชั้นน้ัน เปนตัวแทนของชาติ

ภพตางๆ ของพระพุทธเจา ซึ่งเจดีย เทียน หมุ น้ีถือเปนสัญลักษณของเมืองเวมา
ตั้งแตป 1710  

                     
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู�ด) 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ใช

เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบัส
ปรับอากาศ  ใช เส นทางด วน ไฮฟาน 
เสนทางที่เลาะไหลเขา ชมทิวทัศนที่เปน
ธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได
ชื่อวาเปนถนนสายที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศเวียดนาม ตลอดสองขางทาง 
ทานไดสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุงหญา ป�าเขา แมน้ํา ชมการเพาะปลูกนา
ขาวและไรผัก สวนผลไม ที่ยังคงใชวิธีแบบดั้งเดิม นําทานแวะ หมูบานกั๊มทาน 
เผื่อใหทานไดสนุกสนานกับการ นั่งเรือกระดง ระหวางลองเรือทานจะไดชมวิถี  



 

 

ชีวิตและวัฒนธรรมการละเลนพื้นเมืองของชาวบาน มีการรองเพลงพื้นเมืองใหทาน
ไดเพลิดเพลินในขณะที่ลองเรือดวย 

 
 
 
 
 
 
  นําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลก 

และยังคงไวซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บานเรือน และสถาปตยกรรม
โบราณมากมาย เสมือนเปนเมืองที่กาลเวลาไดหยุดน่ิง ทานจะไดสัมผัสกับชีวิต
แบบชาวบาน พรอมชมบานเมืองสไตลจีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้ง
กวางตุงและแตจิ๋ว และบานชางไม บานตระกูลฟุง (บานโบราณที่สรางขึ้นโดยไมได
ใชตะปูในการสราง รวมถึงชาวบานรานคามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงที่
คอยตองรับนักเที่ยวใหมาสัมผัสชีวิตและความรมรื่นสมเปนเมืองชนบทแหงหน่ึง  
นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ซึ่งสรางเช่ือมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน บานประจําตระกูลที่
สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุ
กเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา
บานติดถนนสายหน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่
สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะ
ทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็น
ทองฟ�า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรง
กระดองปู จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึก
ก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกา
โบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย 
ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆนําทานเดินทางสู 



 

 

เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาด
และความสําคัญ ตัง้อยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! กุงมังกร) 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา(เมืองดานัง) 
วันที่สาม  ดานัง – บานาฮิลล (นั่งกระเชาไฟขึ้น-ลง) –  
   สวนดอกไม “LE JARDIN D’AMOUR” –  
   อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร 
 (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู บานาฮิลล ซึ่งอยูหางจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บา

นาฮิลลเปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมยัที่ฝรั่งเศสเขามา
ปกครองเวียดนามไดมกีารสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานน่ังกระเชาสู บานาฮิลลดืม่ดํ่าไปกับววิ
ทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�าราง
เดียวแบบไมหยดุจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุด
ในโลก ไดรับการบนัทึกจากกินเนสบุคเมื่อวัน
ที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และ
ไดชื่นชมกบัสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส ซึ่งการ



 

 

ทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮลิลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง เน่ืองจาก
ที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป ประมาณ 17 องศาเซลเซียส
เทาน้ัน   
นําทานแวะชม สวนดอกไม  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เปนสวนสวยสไตล
ฝร่ังเศส  ที่มีทั้งดอกไม ตนไม และมีโรงไวน Debay Wine Cellar ใหทานได
อิสระเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย นอกจากน้ี ยังมวีัดทางพุทธศาสนาท่ีมี
พระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นไดแตไกล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินจุดชมววิแหงใหม “สะพานทอง” หรือ Golden Bridge  ซึ่งสะพาน
สีทองแหงน้ียาว 150 เมตร โดยมีอุงมือหินขนาดยักษแบกรับสะพานไว  เหมาะแก
การพักผอนหยอนใจ สูดอากาศอันสดชื่น และชมวิวทิวทัศนอันกวางใหญของเมือง
ดานังที่อยูเบ้ืองลางอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana 
Hill)  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในรมและกลางแจง
ขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยูทามกลาง

สายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆ โซนใหรวมสนุกกัน 
อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 4D  บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกม
สนุกๆ เครื่องเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน  
(รวมคารถรางและคาเครื่องเลนบนสวนสนกุ ยกเวน พิพิธภัณฑ
หุนขี้ผึ้งทีไ่มรวมใหในรายการ มีคาเขา 5 USD/ทาน) 

   
 
 
 
 
  สมควรแกเวลานําทานน่ังกระเชาลงสูดานลาง  

จากน้ันนําทานกลับสู เมืองดานัง  นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน 
ตลาดที่รวมสินคามากมายเปนที่นิยมของชาวเวียดนามและตางชาติ เชน เสื้อผา 
หมวก รองเทา กระเป�า ของกิน และขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 
นํ าท าน ชม  ส ะพ าน มั งก ร (Dragon 
Bridge) อีกหน่ึงที่เที่ยวดานังแหงใหม 
สะพานมังกร ไฟสัญลักษณความสําเร็จ
แหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 
เม ตร ความกว าง เท าถนน  6 เลนส  
เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน ประเทศ
เวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
แหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นคืนประเทศ และเปนการฟم�นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวก
กับเทคโนโลยีสมัยใหม ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึง
พันปมาแลว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา(เมืองดานัง) 



 

 

วันที่สี่  ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ        
 (B) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋งเปนวัดสรางใหมใหญที ่สุดของเมืองดานัง เปน
สถานที ่ศักดิ ์สิทธิ ์ ที ่รวบรวมความเชื ่อ ความ
ศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคนอยูใน
ที ่นี ้  เป นสถานที ่บ ูชาเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึง
แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุด
ในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเล
และดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงา
งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 
องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของ
มนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึ้ง วัดแหงน้ียังเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง    
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

13.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร  
เท่ียวบินที ่VZ961 
14.55 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในการใน
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-

3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

22-25 พ.ย. 62 10,900 บาท   (ทิป 1,500 บาท) 2,900 
บาท 

03-06 ม.ค. 63 
17-20 ม.ค. 63 

31 ม.ค.- 03 ก.พ. 
63 

10,900 บาท   (ทิป 1,500 บาท) 2,900 
บาท 

14-17 ก.พ. 63 
28 ก.พ.- 02 มี.ค. 

63 
10,900 บาท   (ทิป 1,500 บาท) 2,900 

บาท 

13-16 มี.ค. 63 10,900 บาท   (ทิป 1,500 บาท) 2,900 
บาท 

*** ราคายังไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย *** 

ชําระคาทิปไกด+หัวหนาทัวร+คนขับรถ ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง 
 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 
 
 



 

 

อัตรานี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ โดย

สายการบิน ไทย เวียดเจ็ท แอร 
 คาที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 

ทาน/หอง) 
 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 
 

อัตรานี้ไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ชําระที่สนามบินกอนการ

เดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาทางสายการบิน
กําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการจองทัวร 
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่น่ัง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจอง

ภายใน 3 วัน) และที่น่ังจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 
 งวดที่ 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน

เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 
 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3-6 เดือนเปนอยางนอย 

 น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ ยว (Single), หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ท าน  (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหอง
ที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

 
การเดินทางเปนครอบครัว 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับ
การดูแลเปนพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกันทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยได คอยรับที่สนามบินเวียดนาม 
และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 
15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 
 


