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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที�ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 
ดอนเมือง DMK-DAD ดานัง 09.45 –11.30 FD 636 1.45 ชั �วโมง 
ดานัง DAD-DMK ดอนเมือง 18.10 -19.10 FD 639 1.45 ชั �วโมง 
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ตารางการเดินทาง 
วันที� สถานที�ท่องเที�ยว รายละเอียด อาหาร โรงแรมที�พัก 

  เชา้ เที�ยง เย็น  
วันที�หนึ�ง สนามบินดอนเมือง – ดานัง - เว ้- วัดเทียนมู่ –  

ชอ้ปปิ$ งตลาดดงบา – ล่องเรือแม่นํ$าหอม  
- � � 

THANH LICH HOTEL 4 ดาว 
หรือเทียบเท่า (เว)้ 

วันที�สอง เว ้– พระราชวังโบราณ (ดา้นนอก) – นั�งสามลอ้ซิโคล่  
บานาฮิลล์ – นั�งกระเชา้ไฟฟ้า – สะพานมือ (Golden 
Bridge หรือ สะพานทอง) - สวนดอกไม ้LE JARDIN 
D’AMOUR - โรงไวน์ Debay Wine Cellar 

� � � 
MERCURE FRENCH VILLAGE 

HOTEL  4 ดาว 
(บานาฮิลล์) 

วันที�สาม บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - ดานัง - 
วัดหลินอึbง - รา้นผลิตภัณฑ์จากเยื�อไผ่ – ตลาดฮาน -  
รา้นขนมสินคา้พื$ นเมือง  – ถ่ายรูปสะพานมังกร   

� � � 
GLAMOUR HOTEL 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า (ดานัง) 

วันที�สี� ดานัง – ฮอยอนั – หมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน – หมู่
บา้นกัhมทาน – ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอัน 
ดานัง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

� � - � 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่และราคาเตียงเสริม 

(พักหอ้งละ +-, ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
**อายุไม่เกิน 1 ขวบ** 
(พักกับผูใ้หญ่ + ท่าน) 

พักเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

06 - 09 เม.ย. 66 18,999 บาท 18,500 บาท 3,900 บาท 
29 เม.ย – 02 พ.ค. 11 16,999 บาท 16,500 บาท 4,900 บาท 

04 – 07 พ.ค. 11 15,999 บาท 15,500 บาท 3,900 บาท 
12 – 15 ส.ค. 66 15,999 บาท 15,500 บาท 3,900 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน + ขวบ  โปรดสอบถาม ** 
 
รายละเอียดโปรแกรม 
วันที�แรก ดอนเมือง – ดานัง - เว ้- วัดเทียนมู่ – ชอ้ปปิB งตลาดดงบา – ล่องเรือแม่นํBาหอม  (-/L/D) 
07.30 น. คณะพร้อมกันที� ท่าอากาศดอนเมือง ชั$น l ประตู m  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมี

เจา้หน้าที�ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
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09.45 น. �ออกเดินทางสู่ ดานัง เที�ยวบินที� FD636  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื�อง 
11.30 น. �ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ซึ�งเป็นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ 
ปัจจุบันนี$ ไดรั้บการประกาศเป็นเมืองมรดกอย่างเป็นทางการจากองค์การยูเนสโก  นําท่านชม เจดีย์ ณ วัด
เทียนมู่ เจดีย์ที�สรา้งขึ$ นในสมัยจาม ประกอบดว้ยหอคอย 8 เหลี�ยม 7 ชั$น ในแต่ละชั$นนั$น เป็นตัวแทนของ
ชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ซึ�งเจดีย์ เทียน หมุ นี$ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวม้าตั$งแต่ปี 1710  

 
จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้  ขายทั$งสินค้าของที�ระลึกต่างๆ และของใช้
ประจําวัน ซึ�งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื$ อของกันอย่างคับคั �ง ให้ท่านอิสระเลือกซื$ อสินค้าของขวัญของฝาก
ให้แก่ญาติพี�น้องและเพื�อนฝูง หลังจากช้อปปิ$ งแบบจุใจ นําท่านเดินทางสู่แม่นํ$าหอม ให้ท่านได้ ล่องเรือแม่
นํBาหอม  แม่นํ$าที� มีจุดกําเนิดมาจากบริเวณต้นนําที�เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที�ส่งกลิ�นหอมและร่วงลอนมากับ
สายนํ$า ท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที�เย็นสบายกลางสายนํ$า  

 คํ �า � รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร  
� นําท่านเขา้สู่ที�พัก THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองเว)้ 

วันที�สอง  เว ้– พระราชวังโบราณ (ดา้นนอก) – นั �งสามลอ้ซิโคล่  - บานาฮิลล ์– นั �งกระเชา้ไฟฟ้า –  
  สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง) - สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR –  
  โรงไวน์ Debay Wine Cellar           (B/L/D)                     
เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชม พระราชวังโบราณ  (ชมดา้นนอก) หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความ
ยิ�งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง  
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นําท่านนั�ง รถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซึ�งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม (รวมค่าทิปคน
ปั�นสามลอ้) 

 
เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ ด) 

หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล ์ ซึ�งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ st กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็น
ที�ตากอากาศที�ดีที�สุดในเวียดนามกลางได้คน้พบในสมัยที�ฝรั �งเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดมี้การสรา้ง
ถนนออ้มขึ$ นไปบนภูเขาสรา้งที�พักโรงแรมสิ�งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื�อใชเ้ป็นสถานที�พักผ่อนในระหว่าง
การรบ  นําท่านนั�งกระเช้าสู่ บานาฮิลล ์ดื�มดํ �าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเชา้บานา-ฮิลล์เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที�ยาวที�สุดในโลก ไดรั้บการ
บันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื�อวันที� 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ$ นไปถึงสถานี เฟ
รนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื�นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที�
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อากาศสดใส ซึ�งการท่องเที�ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื�องจากที�นี�
มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั$งปี อุณหภูมิเฉลี�ยทั$งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั$น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั$นนําท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่  “สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง)  ซึ�งสะพานสีทอง
แห่งนี$ ยาว 150 เมตร โดยมีอุ ้งมือหินขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูด
อากาศอันสดชื�น และชมวิวทิวทัศน์อันกวา้งใหญ่ของเมืองดานังที�อยู่เบื$ องล่างอีกดว้ย   

 
  นําท่านแวะชม สวนดอกไม ้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั �งเศส  ที�มีทั$งดอกไม ้ตน้ไม ้

และมีโรงไวน์ Debay Wine Cellar ใหท้่านได้อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี$  ยังมีวัดทาง
พุทธศาสนาที�มีพระพุทธรูปสีขาวสูง sx เมตร ที�สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล  

คํ �า � รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร (MERCURE BANAHILL HOTEL BUFFET)  
� นําท่านเขา้สู่ที�พัก MERCURE FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักบนบานาฮิลล์) 
หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสําหรับ , ท่าน มีแต่ห้องสาํหรับ + ท่าน หรือพักเดี�ยว
เท่านัBน หากท่านตอ้งการพัก , ท่าน ต้องใช้หอ้ง Family room เตียง + ชัBน + เตียง จ่ายเพิ�มท่านละ 
pqq บาท) 

**หอ้งพักบนบานาฮิลล ์อาจเปลี�ยนแปลงวันที�เขา้พักไดต้ามความเหมาะสม** 
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วันที�สาม บานาฮิลล ์- สวนสนุก FANTASY PARK - ดานัง - รา้นผลิตภัณฑจ์ากเยื�อไผ่ – วัดหลินอึwง - 
  ตลาดฮาน -  รา้นขนมสินคา้พืB นเมือง  – ถ่ายรูปสะพานมังกร  (B/L/D)                                                       
เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากนั$นอิสระใหท้่านไดใ้ช้เวลาใน สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดย

สรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที�สวยงาม ตั$งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย 
ๆ โซนใหร่้วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสิง ถํ$าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื�องเล่น
ต่างๆ รวมทั$งรา้นค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเครื�องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น 
พิพิธภัณฑหุ่์นขีB ผึB งที�ไม่รวมใหใ้นรายการ มีค่าเขา้ 5 USD/ท่าน) 

 
ได้เวลาอันสมควรนําท่าน นั �งกระเช้าลง สู่ด้านล่าง  เพื�อนําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง   นําท่านชม 
ผลิตภัณฑ์จากเยื�อไผ่ ซึ�งเป็นสินคา้ขึ$ นชื�อ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีเยื�อไผ่เป็นส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ที�เป็นที�
นิยมของคนไทย คือ ถุงเทา้ที�ผลิตจากเยื�อไผ่ เป็นตน้   นําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึwง เป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่
ที�สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที�ศักดิyสิทธิy  ที�รวบรวมความเชื�อ ความศรัทธาของธาตุทั$งหา้และจิตใจของ
ผูค้นอยู่ในที�นี$   เป็นสถานที�บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึbงแกะสลักดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที�สุดใน
เวียดนาม ซึ�งมีทําเลที�ตั$ งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั$งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึbงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 
ตั$งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที�มีเอกลักษณ์ท่าทางที�
ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ�งแฝงไว้ดว้ยคติธรรมอย่างลึกซึ$ ง วัดแห่งนี$ ยังเป็นอีกหนึ�งสถานที�
ท่องเที�ยวที�สวยงามเป็นอีกนึ�งจุดชมวิวที�สวยงามชองเมืองดานัง    
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จากนั$นนําท่านอิสระชอ้ปปิ$ ง ณ ตลาดฮาน ตลาดที�รวมสินคา้มากมายเป็นที�นิยมของชาวเวียดนามและ
ต่างชาติ เช่น เสื$ อผา้ หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของกิน และขายสินคา้พื$ นเมืองของเมืองดานัง  จากนั$นให้
ท่านไดแ้วะซื$ อของฝากใหแ้ก่เพื�อนฝูงญาติพี�น้องที� รา้นขนมพืB นเมือง ซึ�งมีสินคา้ต่างๆใหเ้ลือกมากมาย 
นําท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ�งสัญลักษณ์ที�เที�ยวเมืองดานัง  ที�มีความยาว 666 เมตร 
ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื�อมต่อสองฟากฝั�งของแม่นํ$าฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรา้งขึ$ น
เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื$ นคืนประเทศ และเป็นการฟื$ นฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยได้เปิดใชง้านตั$งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที�บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที�ได้รับแรง
บันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื�อกว่าหนึ�งพันปีมาแลว้  

 
คํ �า � รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร  

� นําท่านเขา้สู่ที�พัก GLAMOUR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง) 
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วันที�สี�  ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน – หมู่บา้นกั yมทาน – ล่องเรือกระดง้ –  
  เมืองโบราณฮอยอัน - ดานัง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)       (B/L/-)                                                                
เชา้  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่เมืองฮอยอัน แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ�งเป็นหมู่บ้านที�เก่าแก่ และยึดถือ
อาชีพการแกะสลักหินอ่อนมาชา้นาน เป็นรา้นของฝากทอ้งถิ�นที�มีสินคา้มากมาย นําท่านเดินทางต่อไปยัง 
หมู่บา้นกั yมทาน เผื�อใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ นั �งเรือกระดง้ ระหว่างล่องเรือท่านจะไดช้มวิถี  ชีวิตและ
วัฒนธรรมการละเล่นพื$ นเมืองของชาวบา้น มีการรอ้งเพลงพื$ นเมืองใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในขณะที�ล่องเรือ  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั$นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ }t นาที นําชม เมืองโบราณฮอยอัน 
เมืองที�องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ�งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ 
บา้นเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที�กาลเวลาไดห้ยุดนิ�ง ท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบา้นเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั$งกวางตุ ้งและแต้จิbว และ
บา้นช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที�สร้างขึ$ นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสรา้ง รวมถึงชาวบา้นรา้นค้า
มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ�งที�คอยตอ้งรับนักเที�ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื�นสมเป็นเมือง
ชนบทแห่งหนึ�ง   

 
นําท่านเดินทางสู่ บ้าน Phung Hung เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 
ชั$น ด้วยความประณีต ภายในเป็นที�อยู่อาศัย ด้านบนจะทําเป็นรา้นขายขอที�ระลึก นําท่านเดินทางสู่ 
สะพานญี�ปุ่น ที�สรา้งโดยชาวญี�ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื$ องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื�น 
ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี�เหลี�ยมจัตุรัส ซึ�งสรา้งเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่น กับชาวจีน นําชม ศาลเจา้จีน ศาล
เจ้าแห่งนี$ มีอายุมากกว่า lt~ ปีแล้ว ศาลเจ้าแห่งนี$ จะมีการบูชาเทพเจ้ากวนอูและเจ้าแม่ทับทิม 
เปรียบเสมือนที�พึ�งทางใจแห่งชาวเรือ ก่อนจะออกเดินทาง พวกเขาจะมาไหวข้อพรที�ศาลแห่งนี$  อธิษฐานขอ
พรใหแ้คล้วคลาดปลอดภัย จากนั$นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื$ อของที�ระลึก รา้นค้าขายของที�ระลึกก็จะ
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ตั$งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ�งเดินชมเมืองก็จะรูส้ึกว่าเมืองนี$ มีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไป
ถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี�ปุ่น ซึ�งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื�นตาทั$ ง
บา้นเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ  ไดเ้วลาอัน
สมควร นําเดินทางสู่ สนามบินดานัง  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

18.10 น. �ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เที�ยวบินที� FD639  
19.55 น. �ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจในการในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

*** ราคานีB ยงัไม่รวมค่าทิป *** 
มัคคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท 
ชาํระค่าทิปไกด+์หัวหนา้ทัวร+์คนขับรถ ที�สนามบิน ณ วันเดินทาง 

 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  
ที�เกี�ยวขอ้งกับวันเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้ับทางบริษัทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั wวดังกล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อัตรานีB รวม 
� ค่าตั bวเครื�องบินไป-กลับ ชั$นประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) 
� ค่าระวางนํ$าหนัก s~ กิโลกรัม 
� ค่าที�พักโรงแรมที�ระบุในรายการระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั$งสิ$ น l คืน (พัก s-l ท่าน/หอ้ง) 
ยกเวน้ : โรงแรมบนบานาฮิลล ์ไม่มีหอ้งสาํหรับ , ท่าน มีแต่หอ้งสาํหรับ + ท่าน หรือพักเดี�ยวเท่านัBน หากท่านตอ้งการพัก 
, ท่าน ตอ้งใชห้อ้ง Family room เตียง + ชัBน + เตียง จ่ายเพิ�มท่านละ pqq บาท) 

** โรงแรมที�ระบุในโปรแกรมทัวร ์อาจมีการเปลี�ยนแปลง แต่โรงแรมที�เขา้พักจะเป็น 
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน และสามารถปรับเปลี�ยน วันที�เข้าพักไดต้ามความเหมาะสม** 

� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ค่าโคช้ปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
� ค่ามัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น และหัวหน้าทัวร์คนไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (หัวหน้าทัวร์สําหรับกรุ๊ป mt ท่านขึ$ นไป) 
� อัตราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ   
� บริการนํ$าดื�มบนรถวันละ s ขวด/ท่าน 
� ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที�  เสียชี วิตเนื� องจากอุบัติ เหตุ  จะคุ ้มครองเป็นจํานวน เงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล t~~,~~~ บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง �-xt ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกันภัยอายุตํ �ากว่า � ปี 
หรือ ระหว่าง xt-�t ปี คุม้ครอง t~ % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั$งนี$ ขึ$ นอยู่กับเงื�อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้
เอาประกันภัยอายุสูงกว่า �t ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิy ในการคุ ้มครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้ง
ระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั$น”)  
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อัตรานีB ไม่รวม 
� ประกันการคุม้ครองการรักษาโควิด มูลค่า m~,~~~ USD 
� ภาษีมูลค่าเพิ�ม x % และ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3 % 
� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย (ชาํระที�สนามบินก่อนการเดินทาง) 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื�องดื�ม

ที�สั �งเพิ�ม, ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่านํ$ าหนักกระเป๋าที�เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที�เกิดจาก
การเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที�สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

� ค่าทําวีซ่า / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ$ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรับขึ$ นราคา 
� ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,    การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง 
เงื�อนไขการจองทัวร์ 

� กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ t,~~~ บาท หลังจากที�ไดท้ําการจองภายใน l วัน  ที�นั�งจะถูกยืนยันเมื�อไดรั้บค่ามัดจําแลว้เท่านั$น  
� ชําระค่าทัวร์ทั$งหมด s~ วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั$นทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
� ในกรณีทาํการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า �� วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~เก็บค่าทัวรเ์ต็มจาํนวน 
� การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี$  วันจันทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั$นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

กรณียกเลิก 

• แจง้ยกเลิก l~ วัน ขึ$ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั$งหมด  
** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิy ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อย
กว่า �~ วัน ** 

• แจง้ยกเลิก 21-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 3,000 บาท  
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิyในการคืนเงินมัดจําทั$งหมดในทุกกรณี** 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง  
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ในการคืนเงินค่าทัวรทั์Bงหมดในทุกกรณี** 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยัง
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั$ง ทั$งนี$  อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจ้งไดว่้าจะสามารถคืนเงินได้ทั$งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ$ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสําคัญ 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องตั wวเครื�องบินและที�นั �งบนเครื�องบิน 

� ทางบริษัทได้สํารองที�นั�งพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตั bวเครื�องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิyการเรียกเก็บค่ามัดจําตั bวเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 8,000–15,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง  

� หากตั bวเครื�องบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิy เรียกเก็บ ค่าใชจ้่ายตามที�เกิดขึ$ น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว่้าจะสามารถคืนเงิน
ไดท้ั$งหมดหรือบางส่วน ทั$งนี$ ขึ$ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
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� เนื�องจากตั bวเครื�องบินเป็นตั bวหมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และที�นั�งจะเป็นการ RAMDOM จึงไม่สามารถล๊อคที�นั�งได ้ผู้
เดินทางอาจจะไม่ไดท้ี�นั�งติดกัน ทั$งนี$ ขึ$ นอยู่กับเงื�อนไขของทางสายการบิน 

ขอ้มูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พัก 
� เนื� องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี
หอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

� กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ$ นมากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิyใน
การปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 

� โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ$า 
ซึ�งขึ$ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั$นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกันดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวที�ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั �วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวตอ้ง
ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั$งหมด 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิyที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี$  เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทัวร์นี$ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิyการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิyไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้ําระเงินมัดจําหรือทั$งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆ 

� กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั$งนี$ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ดินทางเป็นสําคัญ  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
� สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารต้องรับผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธ
ในการเขา้และออกจากประเทศ 

� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั$นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวดังกล่าว คือ 
รา้นยา รา้นเยื�อไม้ไผ่, รา้นหยก, รา้นไข่มุก , รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแลว้ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเ้ดินทาง mt ท่านขึ$ นไป คอนเฟิร์มเดินทางและมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน  
นับจากวันเดินทางกลับถึงไทย 

และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า + หนา้ 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 


