
 

   รหัสทัวร BID2000604 

   ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (PG) 
    พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม-เจดียเทียนมู – สุสานกษัตริย

ไคดิงห – นั่งสามลอซิโคลชม-วัดลินหอ้ึง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานกั๊มทาน–นั่งเรือกระดง
ฮอยอัน–วัดจีน–บานโบราณ–สะพานญี่ปุ�น–ศาลกวนอ–ูสะพานมังกร   



 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรลอง

แมนํ้าหอมไ (-/-/เย็น) 
08.00 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร  F สายการบิน

บางกอกแอรเวย Bangkok Airways (PG) 
โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน PG 947 **บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง** 

 

 
12.45 น. ถ ึ ง  สนามบิน  ดานั ง  ประ เทศ

เวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขา
เม ืองเป นที่ เร ียบร อยแล ว(เวลา
ทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศ
ไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาด
ทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปน
เมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมือง
นี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมืองทาท่ีสําคัญ 



 

จากนั้น  เขาสูเมืองเว เมืองที ่มีความเจริญรุ งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ
ทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการ
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปน
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยู ในประเทศเวียดนามใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพ
ระราชวังแหงนี ้สร างขึ ้นในป พ.ศ.2348ในสมัยยาลองเคยเปนที ่ประทับของ
พระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองค พระราชวังแหงนี้ตั้งอยูใจกลางเมือง เปน
มรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจนี 

 
 
อิสระชอปปم�งที่ตลาดDong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าหอมรอบนอกจะ
เปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป 

 คํ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนําทาน ลงเรือมังกรลองแม
นํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 

พักที่ Golden Hue Hotel  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศ
เวียดนาม** 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 



 

 

 
วันที่สอง  เจดียเทียนมู – สุสานกษัตริยไคดิงห – นั่งสามลอซิโคลชมเมืองเว – ดานัง – บา

นาฮิลล            
   (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
โรงแรม 

จากนั้น ชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหลี่ยม
สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทนภพ
ตางๆของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแม
นํ ้าหอมชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสาน
แห งน ี ้ เป นเพ ียงส ุสานเด ียวท ี ่ม ีการ
ผสมผสานระหว  า งสถาป  ตยกร รม
ตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตกทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันได
มังกรอันโออา   
พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo)ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป) 
 



 

(หมายเหตุ : ตั้งแต เดือนมกราคม 2563 เปนตนไป ขอสงวนสทิธิ์ไมไป สุสาน
กษัตริยไคดิงห) 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหาร SEA FOOD 
จากนั้น นําทานชอปปم�งทีร่านเย่ือไผ รานไขมุก และรานหินออน 

 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง  จากนั้น นําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลล บานาฮิลล

เป นท ี ่ตากอากาศท ี ่ด ีท ี ่ ส ุดใน
เวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่
ฝรั ่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม
ไดมีการสรางถนนออมขึ ้นไปบน
ภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวย
ความสะดวกต างๆเพื ่อใช  เปน
สถานที่พักผอนในระหวางการรบ
ระหวางที ่นั ่งกระเช าดวยความ
เสียวพรอมความสวยงามเราจะได
เห็นวิวธรรมชาติทั้งนํ้าตก Toc Tien และลําธาร Suoi no (ในฝน) นั่งกระเชาขึ้นสู
บานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record วา
เปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 



 

5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําให
ทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่นี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งป
ประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับ
สภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณ นําทานชมสะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้ง
โดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 

 
บาย จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยว

มองดูอยางอลังการที ่ซึ ่งเต็มไปดวย
เสนหแหงตํานานและจินตนาการของ
ก า ร ผ จ ญ ภั ย ที่ ส ว น ส น ุ ก  The 
Fantasy Park(รวมคาเครื่องเลน
บนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้งที่ไมรวม
ใหในรายการ)ที่เปนสวนหนึ่งของบา
นาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนใน
หลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถา
ไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึก
ขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและ



 

อีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมนัสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่อง
เลนนานาชนิดอยางจุใจ 

เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village**บนบานา
ฮิลล 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วันที่สาม บานาฮิลล–วัดลินหอึง้–เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานกั๊มทาน–นัง่เรือกระดงฮอย
อัน–วัดจีน–บานโบราณ–สะพานญี่ปุ�น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร     
(เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่
ใหญที ่สุดของเมืองดานังภายใน
วิหารใหญของวัดเปนสถานที่บูชา
เจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้
นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแม
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร
ตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอย
ปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงามเปนอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง เดินทางสู “เมืองโบราณฮอย
อัน”เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา การคาที่สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับ
ตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เนื่องจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแตก็
ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวได 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 
จากนั้น  นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทานสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam 

Thanh Water Coconut Village หมู บานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั ้งอยู ในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมา
เคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไมรวมคาทิปใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 
บาท/ตอทาน/ตอทริป)  



 

 
จากนั้น นําทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่

พบปะของคนหลายรุน วัดนี้มีจุดเดนอยูที ่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน 
สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว
เพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of Tan Skyบานโบราณ ซึ่งเปนชื่อ
เจาของบานเดิม ชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของ
เมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปน
ที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมนํ้าทูโบนมี
ประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้าทูโบนไดเปน
อยางดีนําชม  สะพานญี่ปุ�นซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลาง
สะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี 
มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที ่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุ �น สวนลําตัวอยูที ่เวียดนาม 
เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานนี้โดย
ตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอซูึ่งอยู



 

บนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพ่ือขายใหแก
นักทองเที ่ยวทานสามารถซื ้อของที ่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน 
กระเป�าโคมไฟ เปนตน 

 
จากนั้น   น ําทานชมสะพานมังกร Dragon 

Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแหงใหม
สะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จ
แหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 
666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 
เลนส  เช ื ่ อมต อสองฟากฝ  �م งของ
แมนํ ้าฮันประเทศเวียดนามสะพาน
มังกรถ ูกสร างข ึ ้น เพ ื ่อ เป นแหลง
ทองเที ่ยวดานัง เปนสัญลักษณของ
การฟم�นคืนประเทศ เปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยไดเปดใชงานตั้งแตป 
2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
ตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหนึ่งพันปมาแลว 



 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เขาสูที่พัก LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ตาม
มาตรฐานประเทศเวียดนาม 
(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดบัเทียบเทากัน) 

วันที่สี่  ดานัง – ชอปปم�งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                    
  (เชา/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา 

บุหรี่ และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานังไดเวลา
สมควร  นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอก
แอรเวย เที่ยวบินที่ PG948 

*มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง * 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

************************************************* 
**วันเดินทางพีเรียด 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 เมษายน 2563** 

หองพักบนบานาฮิลลจะเปนแบบ Family Bunk  (เตียง 2 ชั้น 2 เตียง พักหองละ 2 ทาน) 

 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศ
แปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
รวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของ



 

บริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 

**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลกูคา
จายเงินมัดจําแลว  

ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามกลาง พักบานาฮิลล 4 วนั 3 คืน บนิ PG 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
28 มี.ค.63 31 มี.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 
12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 
13 เม.ย.63 16 เม.ย.63 34+1 18,900 18,900 17,900 5,500 
14 เม.ย.63 17 เม.ย.63 34+1 16,900 16,900 15,900 5,500 



 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
02 พ.ค.63 05 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
15 พ.ค.63 18 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
29 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
03 มิ.ย.63 06 มิ.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,500 
05 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
12 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
19 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 
26 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 



 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 30-45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 20 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้



 

ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง



 

ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  



 

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม                                                           

 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่ง  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อ
ประโยชนของทานเอง** 


