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เวยีดนามกลาง 3 วนั 2 คนื ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์ 
 (พกัหร ู4 ดาวบนบานาฮลิล ์1 คนื และพกัดานงั 1 คนื)  
บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 

เทีย่วเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั น ัง่เรอืกระดง้  
ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว เทีย่วบานาฮลิล ์ 

เทีย่วเมอืงดานงั ชมสะพานมงักร สะพานแหง่ความรกั  
สดุพเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์ 

อิม่อรอ่ย เมนแูหนมเนอืงตน้ต าหรบั และกุง้มงักร 
แถมฟรกีระเป๋าก ิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
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หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ
พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอื
เป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
ไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯจะ 
คอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดานงั-บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า-สวนดอกไมส้ะพานมอืสี

ทอง-รถราง-บุฟเฟ่ตอ์นิเตอรบ์นบานาฮลิล ์
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

Thai Viet Jet (VZ) โดยทา่นจะพบกบัเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 
แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

 
 
 
   
 
 

เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้  
ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai Viet Jet (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ960 (ใช้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง) 
12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรตาม

ขัน้ตอน น าทา่นรับสมัภาระ และออกเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง  
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนแูหนมเนอืงเวยีดนาม ตน้ต าหรบั (1) 
  เดนิทางสู ่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่ ภเูขาบานาฮลิล ์น าทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้ไปที่

บานาฮลิล ์(BA NA HILLS) เมอืงฝร่ังเศสในเวยีดนามอนัแสนสวยในหบุเขาสงู ทีม่อีากาศดปีระมาณ 10 
กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่ว รสีอรท์ โรงแรม และสวนสนุก ใหท้่านชม สวน
ดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถกูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม มมีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกถา่ยภาพอยา่งจใุจ   

 
 
 
 
 
 
 

อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์บน สะพานโกเดน้บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานทีท่่องเทีย่วใหมล่่าสดุตัง้
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คอืสะพานถกูทอดผา่นอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สอง
มอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ หรอืท่าน
สามารถเลอืกเล่น “รถราง” เครือ่งเล่นขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟ
เหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่บัการควบคมุของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไมอ่นุญาตใหน้ า
กลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลอืกซือ้ภาพ
ตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จดุบรกิารนักทอ่งเทีย่ว) 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตอ์นิเตอร)์ (2) 
ทีพ่กั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL             หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4 ดาว (พกับนบานาฮลิล)์ 

ทางทวัรข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นวนัเขา้พกับนบานาฮลิล ์และปรบัโปรแกรมใหเ้หมาะสม  
โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

และ เนือ่งจาก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL 
มหีลากหลายตกึ ซึง่แตล่ะตกึจะมกีารตกแตง่ทีแ่ตกตา่งกนัไป ทางบรษิทัไมส่ามารถควบคมุการจดัการหอ้งพกั

ดงักลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรมเทา่น ัน้ 
หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

 

เง ือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 
1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ทา่น หากตอ้งการพักหอ้งเดยีวกัน เป็นหอ้ง FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชัน้ / 2 

เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่** 
2. กรณีมา 3 ทา่น และตอ้งการพักดว้ยกัน ช าระเพิม่หอ้งละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นหอ้ง FAMILY 

เนือ่งจากหอ้ง FAMILY มคีอ่นขา้งจ ากัด ดังนัน้หากทา่นประสงคจ์ะพักหอ้งดังกลา่ว กรณุาสอบถาม
หอ้งพักกับบรษัิทกอ่นท าการจองทัวร ์

3. เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
เพิม่ 

4. กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์ช าระเพิม่ 3,500 บาทตอ่ทา่น 
 

วนัที ่2 บานาฮลิล-์เมอืงฮอยอนั-บา้นแกะสลกัหนิออ่น-น ัง่เรอืกระดง้-เมอืงดานงั-สะพาน
มงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ล่น สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคา
ทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น  ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรยีญ) เครื่อง
เล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล์ มหีลากหลายรูปแบบใหท้่านเลือก 
อาทเิชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร,์ รถไฟเหาะแมงมมุที่
ชวนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกบัเครือ่งเลน่ บา้นผสีงิ และอกีมากมาย 
นอกจากนี้ยงัมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวน
สนุกตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลกึ 
จากนัน้น าคณะน่ังกระเชา้ลง เดนิทางสูเ่มอืงดานัง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั ระหว่างทางแวะชมบา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก
ในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน เป็นหมูบ่า้นเล็กๆ 
ทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน่ ้าลอ้มรอบ ในปัจจบุนัอาชพีหลักของคนทีน่ีจ่ะ
ประกอบอาชพีท าประมง ใหท้่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเตน้สนุกสุดมันสก์ับกจิกรรม ลอ่งเรอื
กระดง้ (Bamboo basket boat) ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างที่
ลอ่งเรอืกระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็น
จังหวะดนตร ี(ค่าทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ แลว้แต่ท่านพงึพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร)์ จากนัน้น าท่าน
เทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก
ซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มหีลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืง



PVN22B- VZ  

ฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้ เมอืงท่า
คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวี๋ยนทีนั่บถอื
กวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบ
สถานทีแ่ห่งนี ้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน 
และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของ
ชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง
โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋า
ปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั (5) 
ทีพ่กั MERRY HOTEL DANANG, GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN 
VANG HOTEL HOANG DAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่3 เมอืงดานงั-สะพานมงักร-สะพานแหง่ความรกั-คารฟ์ดรากอ้น-วดัลงิหอ์ ิง๋-ตลาด

ฮาน-สนามบนิสวุรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)  

 น าท่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัลงิหอ์ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่า เป็น
วัดทีใ่หญ่ทีส่ ุดของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ 
ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และจติใจของชาวเวยีดนาม นอกจากนี้ยังมรีูป
ปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้งถงึ 
35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง และยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของ
เมอืงดานัง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
น าท่านชม สะพานมงักร  ส ัญลักษณ์แห่งใหม ่เมอืงดานังในโอกาส
ครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืงดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง แวะชมความสวยงามของสะพานแหง่ความรกั 
และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่น
น ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขก
บา้นแขกเมอืงของดานัง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่
นยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดย
เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ สมควร
แกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย  
*บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้* (8) 

18.10 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Thai VietJet (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ963 
19.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

07-09 กรกฎาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

14-16 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

20-22 กรกฎาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

21-23 กรกฎาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

27-29 กรกฎาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

30 กรกฎาคม- 01 สงิหาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

03-05 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

04-06 สงิหาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

10-12 สงิหาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

17-19 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

24-26 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

25-27 สงิหาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

31 สงิหาคม-02 กนัยายน 2565 11,999 11,999 4,000 

07-09 กนัยายน 2565 11,999 11,999 4,000 

08-10 กนัยายน 2565 12,999 12,999 4,000 

14-16 กนัยายน 2565 11,999 11,999 4,000 

15-17 กนัยายน 2565 12,999 12,999 4,000 

21-23 กนัยายน 2565 12,999 12,999 4,000 

22-24 กนัยายน 2565 12,999 12,999 4,000 

28-30 กนัยายน 2565 12,999 12,999 4,000 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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05-07 ตลุาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

13-15 ตลุาคม 2565 14,999 14,999 4,000 

26-28 ตลุาคม 2565 13,999 13,999 4,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็ก Infant (อายไุมเ่กนิ 2 ปี): 4,900 บาท/ทา่น 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่01 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ี่มอีายุต ัง้แต่ 12 ปีข ึน้ไป แสดงเอกสารการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิครบโดส (Passport 
vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่นเดนิทาง หรอืแอปหมอพรอ้ม 

2. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมลูคา่ไมต่ า่กวา่ 10,000 USD  
 

ทางทวัรข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นวนัเขา้พกับนบานาฮลิล ์และปรบัโปรแกรมใหเ้หมาะสม โดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และ เนือ่งจาก MERCURE 
DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL มหีลากหลายตกึ ซึง่แตล่ะตกึจะมกีารตกแตง่ที่
แตกตา่งกนัไป ทางบรษิทัไมส่ามารถควบคมุการจดัการหอ้งพกัดงักลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการ
ท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรมเทา่น ัน้ 

 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้าม

เงือ่นไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ
เวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
 คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (หากเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่ 1 ทา่น) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 
เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 30 
ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิ
การเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศทกุครัง้ 
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 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็
ตาม อนัเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัว
ออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ
เงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลง
ทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุ
เทา่จ านวนเงนิมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกคา้ท าการ

จองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ
ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-
นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทาง
ไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 
และไมค่นืค่าทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคน
เขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 
วัน ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง 
และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 

ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทางบรษัิท

ฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้ส ิน้  
 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่น

วันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  



PVN22B- VZ  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภยั
ธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัวนักทอ่งเทีย่ว
เอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


