
 

 

 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-DAD ดานัง 10.55-12.45 PG947 1.50 ชัว่โมง 

ดานัง DAD-BKK สุวรรณภูมิ 13.35-15.25 PG948 1.50 ชัว่โมง 



 

 

 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร 

โรงแรมที่พกั  
เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่

เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม – ฮอยอนั – นัง่

เรือกระดง้ - โชว ์Impressions Of Hoi An 

Memories 

-   

HOI AN MEMORIES RESORT 

& SPA  

4 ดาว หรือเทียบเท่า 

(ฮอยอนั) 

วนัท่ีสอง  ฮอยอนั -  เมืองโบราณฮอยอนั – ดานัง –

หมูบ่า้นแกะสลกัหินอ่อน – พิพิธภณัฑจ์าม -  

สะพานมงักร 

   
GLAMOUR HOTEL 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ดานัง – บานาฮิลล ์(นัง่กระเชา้ข้ึน) – สะพาน

มือ - สวนดอกไม ้– โรงไวน์ – สวนสนุก 

Fantasy Park – บานาฮิลล ์(นัง่กระเชา้ลง) – 

ดานัง  

   
GLAMOUR HOTEL 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี ดานัง – วดัหลินอ๋ิง –  ตลาดฮาน - ออก

เดินทางจาก เมืองดานัง - กลบัสู่ประเทศไทย 
 บนัหมี่ -  

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

14-17 ต.ค. 65 15,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท 

20-23 ต.ค. 65 16,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท 

04-07 พ.ย. 65 

11-14 พ.ย. 65 

18-21 พ.ย. 65 

25-28 พ.ย. 65 

15,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท 

01-04 ธ.ค. 65 

03-06 ธ.ค. 65 

08-11 ธ.ค. 65 

16,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท 

10-13 ธ.ค. 65 18,900 บาท 17,900 บาท 3,500 บาท 

15-18 ธ.ค. 65 16,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท 

16-19 ธ.ค. 65 15,900 บาท 14,900 บาท 3,500 บาท 



 

 

 

22-25 ธ.ค. 65 16,900 บาท 15,900 บาท 3,500 บาท 

29 ธ.ค. 65- 01 ม.ค. 66 21,900 บาท 20,900 บาท 3,500 บาท 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 66 23,500 บาท 22,500 บาท 3,500 บาท 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ - ดานงั – ฮอยอนั – นัง่เรือกระดง้ – โชว ์Impressions Of Hoi An Memories (-/L/D) 

08.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เคาน์เตอร์ F โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง เท่ียวบินท่ี PG947 พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 

12.45 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที  โดยรถบัสปรบัอากาศ ใชเ้สน้ทาง

ด่วนไฮฟาน เสน้ทางท่ีเลาะไหล่เขา ชมทิวทัศน์ท่ีเป็นธรรมชาติซ่ึงสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยไดช่ื้อวา่เป็นถนนสาย

ท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศเวยีดนาม ตลอดสองขา้งทาง ท่านไดส้มัผสับรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญา้ ป่า

เขา แม่น ้า ชมการเพาะปลูกนาขา้วและไร่ผัก สวนผลไม ้ท่ียงัคงใชว้ิธีแบบดั้งเดิม  น าท่านแวะ หมู่บา้นกัม๊ทาน 

เผ่ือใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการ นัง่เรือกระดง้ ระหวา่งล่องเรือท่านจะไดช้มวิถี  ชีวิตและวฒันธรรมการละเล่น

พ้ืนเมืองของชาวบา้น มีการรอ้งเพลงพ้ืนเมืองใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในขณะท่ีล่องเรือดว้ย   

  



 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ Hoi An Memories Resort & Spa ตั้งอยู่บนเกาะเล็กท่ีสวยงาม ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ า Hoai อัน

เงียบสงบ เม่ือมาท่ีรีสอรท์แลว้  ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัสถาปัตยกรรมสองสไตลข์องฮอยอนัทั้งแบบโบราณและ

แบบสมยัใหม่อนัเป็นเอกลกัษณ์  ใหท่้านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ และงานศิลปะท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจมิรูลื้ม 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

น าท่านสู่ โชว ์Impressions Of Hoi An Memories ชมโชวสุ์ดอลังการท่ีมีช่ือว่า “ความทรงจ าแห่งเมืองฮอยอัน” 

แสดงถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร ์เร่ืองราวต่างๆของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียงอนัอลงัการ นักแสดงชายและ

หญิงกวา่ 500 ชีวติ ใหท่้านเพลิดเพลินชมโชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOI AN MEMORIES RESORT & SPA ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองฮอยอนั) 

วนัที่สอง  ฮอยอนั -  เมืองโบราณฮอยอนั – ดานงั –หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – พิพิธภณัฑจ์าม -   



 

 

 

   สะพานมงักร           (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าชม เมืองโบราณฮอยอนั เมืองท่ีองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และยงัคงไวซ่ึ้งวีถีชีวิต ของชาว

เวียดนามโบราณ บา้นเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองท่ีกาลเวลาไดห้ยุดน่ิง ท่านจะได้

สมัผัสกบัชีวิตแบบชาวบา้น พรอ้มชมบา้นเมืองสไตลจ์ีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแตจ้ิ๋ว และ

บา้นช่างไม ้บา้นตระกูลฟุง (บา้นโบราณท่ีสรา้งขึ้ นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูในการสรา้ง รวมถึงชาวบา้นรา้นคา้มากมาย 

เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงท่ีคอยตอ้งรบันักเท่ียวใหม้าสมัผสัชีวติและความรม่รื่นสมเป็นเมืองชนบทแหง่หน่ึง  น า

ท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอน

คล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กับชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บา้น

ประจ าตระกูลท่ีสรา้งขึ้ นเม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่

เดียวกนั น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขท่ี 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนน

อีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหน้า

จะท าเป็นรา้นบูติก ด้านหลังเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียง

เช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากน้ันอิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ี

ระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่า

โบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนั

อยา่งน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ   

 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ออกเดินทางกลบัสู่ เมืองดานัง  น าท่านชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน เป็นรา้นของฝากทอ้งถ่ินท่ีมีสินคา้มากมาย 

  น าทุกท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑจ์าม ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทิกเม่ือปี ค.ศ. 1915 โดยคนฝรัง่เศส เพ่ือเป็น

สถานท่ีเก็บรกัษาและแสดงวตัถุส่ิงของเก่ียวกบัราชอาณาจกัรจามท่ีคน้พบตามพระปรางคแ์ละก าแพงของชาวจาม 

ปัจจุบนัท่ีน่ีเก็บรกัษาส่ิงของวตัถุประติมากรรม ประมาณ 2,000 ช้ิน โดยแบ่งหอ้งจดัแสดงตามสถานท่ี ท่ีคน้พบ

ส่ิงของวตัถุ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีมีต านาน เก่ียวกบัวฒันธรรมของชาวจาม ท่ียงัคงความสวยงามและความปราณีตของ

งานแกะสลกั 



 

 

 

 

น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหน่ึงสัญลักษณ์ของเมืองดานัง ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความ

กวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เช่ือมต่อสองฟากฝั่งของแม่น ้าฮนั ประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถูกสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวดานัง เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้าน

ตั้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีไดร้บัแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนาม

เม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

 

 ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GLAMOUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง) 

วนัที่สาม  ดานงั – บานาฮิลล ์(นัง่กระเชา้ข้ึน) – สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE หรือสะพานทอง) - สวนดอกไม ้



 

 

 

โรงไวน ์- สวนสนุกบานาฮิลล ์– บานาฮิลล ์(นัง่กระเชา้ลง) – ดานงั   (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล ์ซ่ึงอยูห่า่งจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลลเ์ป็นท่ีตากอากาศท่ีดี

ท่ีสุดในเวยีดนามกลาง  ไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดมี้การสรา้งถนนออ้มขึ้ นไปบนภูเขา

สรา้งท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหวา่งการรบ 

น าท่านนัง่กระเชา้สู่ บานาฮิลล ์ด่ืมด า่ไปกบัววิทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลล์

เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนั

ท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้ นไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลรี์

สอรท์ และไดช่ื้นชมกบัสุดยอดววิทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส ซ่ึงการท่องเท่ียวของเวยีดนามได้

โฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแหง่เมืองดานัง เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 

ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่าน้ัน   



 

 

 

 

น าท่านเดินจุดชมววิแหง่ใหม่  สะพานมือ หรือ  Golden Bridge (สะพานทอง)  ซ่ึงสะพานสีทองแหง่น้ียาว 150 

เมตร โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษ์แบกรบัสะพานไว ้ เหมาะแก่การพกัผ่อนหยอ่นใจ สูดอากาศอนัสดช่ืน และชมววิ

ทิวทศัน์อนักวา้งใหญ่ของเมืองดานังท่ีอยูเ่บ้ืองล่างอีกดว้ย   

 

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

โรงไวน ์Debay Wine Cellar ใหท่้านไดอิ้สระเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากน้ี ยงัมีวดัทางพุทธศาสนาท่ีมี

พระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Bana Hill Buffet  

 อิสระ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแหง่เทพ

นิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลาย ๆ โซนใหร้ว่มสนุกกนั อยา่งเช่น 

ภาพยนตรใ์นระบบ 4D  บา้นผีสิง ถ ้าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งรา้นคา้และรา้นอาหารครบ

ครนั  (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ พิพิธภณัฑห์ุ่นข้ีผ้ึงท่ีไม่รวมใหใ้นรายการ มีคา่เขา้ 5 

USD/ทา่น) 



 

 

 

 

  สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง  น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวยีดนาม

ซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญั ตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝั่งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง   

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GLAMOUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง) 

วนัที่สี่  ดานงั – วดัหลินอิ๋ง - ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ      (B/บนัหม่ี) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึง เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ ที่รวบรวมความเชื่อ 

ความศรทัธาของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผูค้นอยู่ในท่ีน้ี  เป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหิน

อ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยู่บน

ฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนา

ทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทาง

ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอยา่งลึกซ้ึง วดัแหง่น้ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมววิท่ีสวยงามชองเมืองดานัง    



 

 

 

 

น าท่านเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ตลาดท่ีรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมของชาวเวยีดนามและต่างชาติ  

เช่น เส้ือผา้ หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของกิน และขายสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  

***พิเศษ!! เสริฟขนมปัง Banhmi หรือแซนวิชสไตลเ์วียดนาม ท่านละ 1 ชุด*** 

13.35 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG948 

15.25 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 

 

 

*** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิป *** 

มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 2,000 บาท 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

***ราคาน้ีไม่รวม ค่าประกนัการคุม้ครองรกัษาโควิด 200 บาท / ท่าน*** 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บั

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

**การเตรยีมตวัก่อนเดินทางเขา้ประเทศเวียดนาม** 

• ตอ้งแสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควิด มลูค่า 10,000 USD 

• ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้ นไป  ตอ้งแสดงเอกสารการฉีดวคัซีนครบโดส หรือ 2 เข็ม 



 

 

 

• เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี ไม่ตอ้งแสดงใบฉีดวคัซีน แต่ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชัว่โมง  

ก่อนการเดินทาง 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class) กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์  

 ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการ ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

 ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-

85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูง

กวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทย์

วา่”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)  

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ประกนัการคุม้ครองการรกัษาโควดิ มูลค่า 10,000 USD 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมท่ีสัง่

เพ่ิม, ค่าน ้าหนักกระเป๋าท่ีเกินกวา่ทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาขึ้ น 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 งวดท่ี 1 กรุณาวางเงินมัดจ าในการส ารองท่ีนัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั) และท่ีนัง่จะถูก

ยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 งวดท่ี 2 ช าระค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือทั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่



 

 

 

สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีนัง่บนเครื่องบิน       

 ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

 นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กับ

ทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห ้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู่  

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวยีดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวยีดนาม 



 

 

 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธ

ในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวยีดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้น

ยา รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า

ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดินทาง 20 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดินทาง 15 - 20 ท่าน 

ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกด์ทอ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได ้คอยรบัท่ี

สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศเวียดนามเป็นอยา่งดี แต่ถา้ต า่กวา่ 15 ท่าน ทาง

บริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊น้ัน 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

 


