
 

 

ทัวรเวียดนามดีดี!!  

WORLD HERRITAGE VIETNAM 
<< ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล >> 4วัน 3 คืน 

เที่ยวชมเมืองเกาสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก 
สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกบัสวนสนุก FANTASY PARK 

อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแหงใหมบนยอดเขาบานาฮิลล 
ชมแสงสีอลังการ มังกรพนไฟ พนน้ํา ที่สะพานมังกร 

เมนพูิเศษ !! บุฟเฟตนานาชาตสิุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill 
ลิ้มรสอาหารชาววัง  

อาหารทะเลขึ้นช่ือของเมืองดานัง ,  กุงมังกรฮองเต 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว - สุสานกษัตริยไคดินห – ตลาดดองบา      (B/D) 
07.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1   เคานเตอร สายการบินแอรเอเซีย (FD) โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทาน 

09.50 น. ออกเดินทางสู ดานังเที่ยวบินท่ีFD636  พักผอนอิสระตามอัธยาศัยบนเคร่ือง 

11.30 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ สู เว เปนอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเกาแกของประเทศ
เวียดนาม และ ณ ปจจุบันนี้ไดรับการประกาศเปนเมือง
มรดกอยางเปนทางการจากองคการยูเนสโกนําชม 
สุสานกษัตริย ไคดินห กษัตริยลําดับที่ 12 ของราชวงศเห

วียน วาเปนสุสานที่สรางไดวิจิตตระการตา เปนการ
ผสมผสานระหวาง จีนกับเวียดนาม สุสานแหงนี้ถือวา
เปนสุสานที่สรางไดตามหลัก ฮวงจุย มากที่สุด ชม
ภาพวาดมังกรในมานเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปนที่ใชเทาวาด

แทนการใชมือ จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ 



 

 

ตลาดดองบา ตลาดในรมแหงเมืองเวตั้งอยูติดริมแมน้ําหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ และ 

 
ของใชประจําวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง 

 ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารชาววัง ) 
 นําทานเขาสูที่พักJASMINE HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา(เมืองเว) 

วันที่สอง  เว – แมน้ําหอม - วัดเจดียเทียนหมู – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน –  
   สะพานญี่ปุน –จั่วฟุกเกี๋ยน- บานเลขที่ 101 - ดานัง      (B/L/D) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทานสู แมน้ําหอม ลองเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูไดยากยิ่งในสมัยปจจุบัน เสมือนนําทาน

ยอนเวลาลองเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝงเต็มไปดวยทุง

หญาเขียวขจี  จากนั้นชม วัดเจดียเทียนหมูเจดียที่สรางขึ้นในสมัย
จาม ประกอบดวยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแตละชั้นนั้น เปน
ตัวแทนของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา ซึ่งเจดีย เทียน หมุ นี้ถือ
เปนสัญลักษณของเมืองเว

มาตั้งแตป 1710  
                     
  นําทานชม พระราชวังโบราณ(ไมรวมรถราง)หรือพระราชวังหลวง

แหงนครประวัติศาสตร สัมผัสความยิ่งใหญและโออาของประตู

เมืองแหงพระราชวังหลวง 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟูด) 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 

4 ชม.โดยรถบัสปรับอากาศ ใชเสนทางดวนไฮฟาน เสนทางที่เลาะไหลเขา ชมทิวทัศนที่เปนธรรมชาติซึ่ง

สวยงาม วิจิตรบรรจง โดยไดชื่อวาเปนถนนสายที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองขาง
ทาง ทานไดสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุงหญา ปาเขา แมน้ํา ชมการเพาะปลูกนาขาวและไรผัก สวน
ผลไม ท่ียังคงใชวิธีแบบดั้งเดิม  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  นําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องคการยูเนสโกไดประกาศใหเปนมรดกโลก และยังคงไวซึ่งวีถีชีวิต ของ
ชาวเวียดนามโบราณ บานเรือน และสถาปตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเปนเมืองที่กาลเวลาไดหยุดนิ่ง 

ทานจะไดสัมผัสกับชีวิตแบบชาวบาน พรอมชมบานเมืองสไตลจีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้ง



 

 

กวางตุงและแตจิ๋ว และบานชางไม บานตระกูลฟุง (บานโบราณที่สรางขึ้นโดยไมไดใชตะปูในการสราง 

รวมถึงชาวบานรานคามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยตองรับนักเที่ยวใหมาสัมผัสชีวิตและ
ความรมรื่นสมเปนเมืองชนบทแหงหนึ่ง  นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุน ที่สรางโดยชาวญี่ปุน เปนรูปทรง
โคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง
สรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุน กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบน

ถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101  
ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่
สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก 
ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พัก

อาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคา
ขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองนี้มีเสนหมาก บานเกาโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกัน
อยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคา

ตางๆนําทานเดินทางสู เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและ
ความสําคัญ ต้ังอยูระหวางชายฝงทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! กุงมังกร ฮองเต) 
 นําทานเขาสูที่พัก 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 บานาฮิลลเปนที่ตากอากาศท่ี

ดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไป

บนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ 
 
 
 

 
 
 
 

 

นําทานน่ังกระเชาสู บานาฮิลลดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศนของ

เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปน
กระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาว
ที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึง



 

 

สถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาใน

วันที่อากาศสดใส ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง เนื่องจาก
ที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทานั้น   
นําทานแวะชม สวนดอกไม  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เปนสวนสวยสไตลฝรั่งเศส  ที่มีท้ังดอกไม ตนไม 
และมีโรงไวน Debay Wine Cellar ใหทานไดอิสระเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย นอกจากน้ี ยังมีวัดทางพุทธ

ศาสนาท่ีมีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ท่ีสามารถมองเห็นไดแตไกล  
 
 
 

 
 
 
 

 
นําทานเดินจุดชมวิวแหงใหม “สะพานทอง” หรือ Golden Bridge  ซึ่งสะพานสีทองแหงนี้ยาว 150 เมตร โดย
มีอุงมือหินขนาดยักษแบกรับสะพานไว  เหมาะแก
การพักผอนหยอนใจ สูดอากาศอันสดชื่น และชมวิว

ทวิทัศนอันกวางใหญของเมืองดานังที่อยูเบื้องลางอีก
ดวย 
 
 

 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)  

นําทานเดินทางสู สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ 
โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอกบน
ยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆ โซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 4D  
บานผีสิง ถ้ําไดโนเสาร เกมสนุกๆ เคร่ืองเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบ

ครัน  (รวมคารถรางและคาเครื่องเลนบนสวนสนกุ ยกเวน พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งและบานผีสงิที่

ไมรวมใหในรายการ) 

   
 
 
 

 



 

 

  สมควรแกเวลานําทานน่ังกระเชาลงสูดานลาง  

จากนั้นนําทานกลับสู เมืองดานัง  นําทานเดินเที่ยวและชอปปงใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินคามากมาย
เปนที่นิยมของชาวเวียดนามและตางชาติ เชน เสื้อผา หมวก รองเทา กระเปา ของกิน และขายสินคา
พื้นเมืองของเมืองดานัง 
นําทานชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่

เที่ยวดานังแหงใหม สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ
ความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 
666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอ
สองฟากฝงของแมน้ําฮัน ประเทศเวียดนามสะพาน

มังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปน
สัญลักษณของการฟนคืนประเทศ และเปนการ
ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแต
ป 2013 ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี

สมัยใหม ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูที่พัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา(เมืองดานัง) 

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

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึงเปนวัดสรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานัง เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวม

ความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคน
อยูในที่นี้  เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลัก
ดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมี
ทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยู

บนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพร
ใหชวยปกปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุก
ประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 
18 องค เปนหินออนแกะสลักที่มี เอกลักษณ ท าทางที่

ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึ้ง วัดแหงนี้ยังเปนอีกหนึ่งสถานที่
ทองเที่ยวทีส่วยงามเปนอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง    
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

12.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเซีย เที่ยวบินท่ี FD637  

13.35 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจในการในบริการ 

 
 

อัตราคาบริการ 



 

 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพิ่ม 

11-14 ส.ค. 61 12,500 บาท 2,900 บาท 

17-20 ส.ค. 61 

24-27 ส.ค. 61 
31 ส.ค.-03 ก.ย. 61 

9,999 บาท 2,900 บาท 

07-10 ก.ย. 61 

14-17 ก.ย. 61 
21-24 ก.ย. 61 

28 ก.ย.-01 ต.ค. 61 

9,999 บาท 2,900 บาท 

05-08 ต.ค.61 9,999 บาท 2,900 บาท 

12-15 ต.ค. 61 

13-16 ต.ค. 61 
12,900 บาท 2,900 บาท 

20-23 ต.ค. 61 12,900 บาท 2,900 บาท 

26-29 ต.ค. 61 9,999 บาท 2,900 บาท 

02-05 พ.ย. 61 

09-12 พ.ย. 61 
16-19 พ.ย. 61 

9,999 บาท 2,900 บาท 

22-25 พ.ย. 61 

23-26 พ.ย. 61 
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61 

30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 61 

9,999 บาท 2,900 บาท 

06-09 ธ.ค. 61 12,900 บาท 2,900 บาท 

07-10 ธ.ค. 61 13,900 บาท 2,900 บาท 

13-16 ธ.ค. 61 

14-17 ธ.ค. 61 
20-23 ธ.ค. 61 

9,999 บาท 2,900 บาท 

21-24 ธ.ค. 61 10,900 บาท 2,900 บาท 

27-30 ธ.ค. 61 14,900 บาท 2,900 บาท 



 

 

28-31 ธ.ค. 61 

29 ธ.ค.61-01 ม.ค. 62 15,900 บาท 2,900 บาท 

30 ธ.ค.61-02 ม.ค. 62 14,900 บาท 2,900 บาท 

03-06 ม.ค. 62 10,900 บาท 2,900 บาท 

04-07 ม.ค. 62 

10-13 ม.ค. 62 
11-14 ม.ค. 62 

17-20 ม.ค. 62 
18-21 ม.ค. 62 

24-27 ม.ค. 62 
25-28 ม.ค. 62 

9,999 บาท 2,900 บาท 

 
 

ราคานี ้ไมรวมคาทิป มคัคเุทศกทองถิน่/คนขับรถ/

หวัหนาทวัรจากเมอืงไทย 

1,500 บาท / ลูกทวัร 1 ทาน / ทรปิ (ชาํระที่สนามบิน

กอนการเดินทาง) 
 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับ

ทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี

 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แ อ ร เ อ เ ซี ย 
(FD) 

 คาท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

 คาอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 

 คาโคชปรับอากาศรถรับ-สงสนามบิน และ รายการทัวรตลอดรายการ 

 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 



 

 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป 
หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี 
ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทย

จะตองระบุในใบรับรองแพทยวา”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”)  

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

อัตราน้ีไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,500 บาทตอ

ลูกทัวร 1 ทานตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม เชน คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาซักรีด, คา
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, คาน้ําหนักกระเปาที่เกินกวาทางสายการบินกําหนด, คารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บปวย

จากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
 

 

เงื่อนไขการจองทัวร 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นั่ง ทานละ 5,000 บาท (หลังจากที่ไดทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะ

ถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 

 งวดท่ี 2 ชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คา

ตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน) 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

 ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลวแตสายการบิน

และชวงเวลาเดินทาง  

 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3-6 เดือนเปนอยางนอย 



 

 

 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปด
ประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีนั่ง 
Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single), หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย 

การเดินทางเปนครอบครัว 

หากทานเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดินทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมี
ความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ
เวียดนาม 



 

 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว 

คือ รานยา รานไมไผ, รานมะพราว, รานขนม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 15 - 20 

ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทย
ได คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเปนอยางดี แตถาต่ํา
กวา 15 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

 


