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วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง  • น่ัง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์        (-/บ๋ันหมี/่เย็น) 
08.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวยีตเจ็ท 

(VZ) โดยมเีจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
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10.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง ประเทศเวยีดนาม โดย เทีย่วบินที ่VZ 960 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเปน็เมือง

ท่าท่ีส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้าน

ชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ ** บรกิารขนมปังบั๋นหมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรอื

แซนวิชเวยีดนาม** 

น าทุกท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเข้า

มาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างท่ีพักโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างท่ีนั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะ

ได้เห็นวิวธรรมชาติท้ังน้าตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝนั)  

 

 

 

 

 

จากน้ัน น่ังกระเช้าข้ึนสู่บาน่าฮิลล์ กระเช้าแห่งบาน่าฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่า

เป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุด ประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวท้ังสิ้น 5,042 เมตรและเป็น

กระเช้าท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ากว่ากระเช้า

พร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้าว่าท่ีนี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็น

เฉล่ียตลอดท้ังปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดท่ีสงูท่ีสุดของบาน่าฮิลล์มคีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่า

ท่ีอุดมสมบูรณ ์น าท่านชมสะพานสทีอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสดุต้ังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม 

บนเขาบาน่าฮิลล์  

จุดท่ีสร้างความต่ืนเต้นให้นักท่องเท่ียวมองดูอย่างอลังการท่ีซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการ

ของการผจญภัยท่ีสวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุน่ขีผ้ึ้งทีไ่ม่รวมให้

ในรายการ)ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับ

เครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันสข์องหนัง 4D, 

ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอ่ืนๆ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆ

รถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่น

ประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้ งซื้อของท่ีระลึกภายในสวน

สนุกอย่างจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสจูน์ความมนัสกั์นอย่างเต็มท่ีให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่น

นานาชนิดอย่างจุใจ 
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ชมเมืองฝรั่งเศส เป็นตึกออกแบบมาได้บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนาม ลัดเลาะไป

ตามตรอกซอกซอย มมีมุถ่ายรูปเช็คอินสวยๆหลายมมุ   Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสท่ี

มท้ัีงดอกไมต้้นไม ้มมีมุถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เราเดิน

ไปเท่ียวด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป็นทางยาวเดินทะลุชมไปเรื่อยๆ ก็จะออกมาท่ีสวน 

นอกจากนี้ เดินไปไมไ่กลยังมพีระพุทธรูปองค์ใหญส่ขีาวสงูถึง 27 เมตรอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาสมควร น าคณะเดินทางกลับลงสู่เมืองดานัง 

ค่า       บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget 

 อาหารทะเลทีย่กมาท้ังเรอืเสิรฟ์พรอ้มเมนูชาบูหม้อไฟ (กุ้งมังกร+กุ้งแม่น้า+ปู+ปลาหมึก+หอย+ปลา) 

 

 

 

 

 

 จากน้ัน  พักที ่LAVENDER HOTEL  หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันทีส่อง ดานัง • วัดลินห์อ๋ึง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • น่ังสามล้อซิโคล่ •  ล่องเรอืแม่น้าหอม 
            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

สกัการะ วัดลินห์อ๋ึง(Linh Ung) เป็นวัดท่ีใหญท่ี่สดุของเมอืงดานัง

ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพ

องค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้ น

ปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรต้ังอยู่บนฐาน

ดอกบัวกว้าง  35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล

คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา นอกชายฝั่ งวัด

แห่งนี้นอกจากเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสวยงามเปน็อีกนึ่งจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมอืงดานัง  และน าท่านชมรา้นไม้ไผ่ตามอัธยาศยั 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

จากนั้น   เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้(Hue) เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่า

วัฒนธรรมท่ีมแีบบฉบบัของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบยีนให้เปน็ 
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มรดกโลกทางวัฒนธรรมในป ีพ.ศ. 2536 ให้เปน็มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมอียู่ในประเทศ

เวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง    

จากนั้น  เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศเ์หวียน(ด้าน

นอก)พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในป ีพ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็น

ท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศเ์หวียน13 พระองค์ พระราชวัง

แห่งนี้ต้ังอยู่ใจกลางเมอืงเปน็มรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถกูสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อ

ของจีน  

พิเศษ!!น าท่านน่ังรถสามล้อซโิคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึง่เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวยีดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขีส่ามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทรปิ) 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น อิสระชอปปิ้ งที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ ่ต้ังอยู่ริมฝั่ งแมน่้าหอมรอบนอกจะเปน็สินค้าของท่ี

ระลึกเปน็สว่นมาก ด้านในเปน็ของใช้ท่ัวไป 

ค่า       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

น าท่าน ลงเรอืมังกรล่องแมน่้าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีื้นเมือง 

 

 

 

 

 

จากน้ัน  พักที ่Thanh Lich Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันทีส่าม สุสานกษัตรย์ิไคดิงห์ •เจดย์ีเทยีนมู่ • หมู่บ้านก๊ัมทาน • ล่องเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน  
ดานัง          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนั้น น าท่านชม สุสานกษัตรยิ์ไคดิงห์ (Khai Dinh) สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสาน

ระหว่างสถาปตัยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปตัยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสสุานได้รับการตกแต่งเปน็บนัได

มงักรอันโอ่อ่า น าท่านสู ่รา้นไข่มุก ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเปน็ท่ีระลึก  
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จากนั้น น าท่านชม เจดยี์เทยีนมู่(Thien Mu)  ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นแทน

ภพต่างๆของพระพุทธเจ้า ต้ังเด่นอยู่ริมฝั่ งแมน่้าหอม 

จากนั้น น าท่านชมร้านหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซื้อของ

ฝากเปน็ท่ีระลึก น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัมทาน สนุกสนาน

ไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut 

Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมอืงฮอยอันต้ังอยู่ในสวนมะพร้าวริม

แม่น้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีนี่เป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะ

ขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด

สนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรอื ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทรปิ) 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” (Hoi An) เมอืงฮอย

อันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียน

วัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้

ประกาศให้ฮอยอันเปน็เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจาก

เปน็สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ แมว่้าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมอืงฮอยอันไว้

ได้ น าท่านชม วัดจนี เปน็สมาคมชาวจีนท่ีใหญแ่ละเก่าแก่ท่ีสุดของเมอืงฮอยอันใช้เปน็ท่ีพบปะของคนหลาย

รุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ 

การน าธูปท่ีขดเปน็ก้นหอย มาจุดท้ิงไว้เพ่ือ เปน็สริิมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Skyบ้านโบราณ 

ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบ้านไม้ท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอัน 

สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของ

ตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และ

เวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้า

ทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพาย

สญัจรไปมาในแมน่้าทโูบนได้เปน็อย่างดี   

น าชม  สะพานญีปุ่่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี

มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักด์ิสิทธิ์  ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสวดส่ง

วิญญาณมงักร ชาวญีปุ่น่เชื่อว่าม ีมงักรอยู่ใต้พิภพสว่นตัวอยู่ท่ี 
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อินเดียและหางอยู่ท่ีญีปุ่น่ สว่นล าตัวอยู่ท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ีมงักรพลิกตัวจะเกิดน้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาว

ญีปุ่่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพ่ือก าจัดมนัจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอู

ซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและท่ีฮอยอันชาวบ้านจะน าสินค้าต่าง ๆ ไว้ท่ีหน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเท่ียว

ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เปน็ของฝากกลับบา้นได้อีกด้วย เช่น กระเปา๋โคมไฟ เปน็ต้น 

ค่า        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

 จากน้ัน  น าท่านเข้าพักที ่HADANA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3  ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันทีส่ี ่ สะพานมังกร • ช้อปปิ้ งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ             (เช้า/-/-) 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์

ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความ

กว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแม่น้าฮันประเทศ

เวียดนามสะพานมงักรถกูสร้างขึ้นเพ่ือเปน็แหล่งท่องเท่ียวดานัง เป็น

สัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยได้เปดิใช้งานต้ังแต่ป ี2013ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับ

เทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ได้รับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปมีาแล้ว 

จากนั้น น าท่านเดินเท่ียวและช้อปปิงใน ตลาดฮาน (Han Market) ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า 

เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ เปน็ตลาดสดและขายสนิค้าพื้นเมอืงของเมอืงดานัง 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

13.15 น. ออกเดินทางสูท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท(VZ)  เทีย่วบินที ่VZ 961   

14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมรูิ้ลืม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ จ านวนต่อกรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

17 ก.ค.65 20 ก.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

23 ก.ค.65 26 ก.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

24 ก.ค.65 27 ก.ค.65 25+1 12,999 11,999 3,000 

07 ส.ค.65 10 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

14 ส.ค.65 17 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

21 ส.ค.65 24 ส.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,000 
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04 ก.ย.65 07 ก.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

11 ก.ย.65 14 ก.ย.65 25+1 12,999 11,999 3,000 

18 ก.ย.65 21 ก.ย.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

24 ก.ย.65 27 ก.ย.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

25 ก.ย.65 28 ก.ย.65 25+1 12,999 11,999 3,000 

02 ต.ค.65 05 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

09 ต.ค.65 12 ต.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

16 ต.ค.65 19 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

22 ต.ค.65 25 ต.ค.65 30+1 14,999 13,999 3,000 

23 ต.ค.65 26 ต.ค.65 30+1 14,999 13,999 3,000 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 

 
อัตราค่าบรกิารรวม 

 ต๋ัวเครื่องบนิไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Viet Jet  (VZ)  

เปน็ต๋ัวหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคู่และไมต้่องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว) 

 ค่าระวางน้าหนักกระเปา๋ไมเ่กิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปา๋ถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 

1 ใบ 

 ค่าอาหารทกุมื้อตามรายการระบุ (สงวนสทิธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคเุทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

 ภาษีน้ามนัและภาษีต๋ัวทกุชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบติัเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เปน็ไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไมคุ่้มครองถึงการสญูเสยีทรัพย์สนิสว่นตัวและไมคุ่้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเปา๋เดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
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- ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดท่ีไมไ่ด้ระบุ

ไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมกีารปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปน็ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสว่นเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลกูทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนิน้าใจของทกุท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อน

เดินทาง 30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด

ไมว่่ากรณใีด ๆ ท้ังสิน้  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไมว่่ากรณใีด ๆ ท้ังสิน้ 

กรณยีกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

กรณเีจ็บปว่ย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเปน็จริง 

 ในกรณเีจ็บปว่ยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไมค่รบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืน

ท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณท่ีีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบนิ, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครั้งก่อนท าการ

ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณผีู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบนิ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิน้ 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมสีทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เท่ียวบนิ , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเปน็ส าคัญ 

 หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถกูปฎิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมอืง หรอื 

เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้เกิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่าย

ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเปา๋เกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณท่ีีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณใีดๆท้ังสิน้ 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท 

สงวนสทิธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไมม่กีารช ารุด เปยีกนา้ การขีดเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระท่ังตราปั๊ มลายการต์ูน ท่ี

ไมใ่ช่การประทับตราอย่างเปน็ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุครั้ง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณมี ี“คดีความ” ท่ีไมอ่นญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งเปน็สิง่ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณ ี“หญงิต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิง่นี้อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหาร

ทะเลก็จะเปน็ขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพักทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 

เตียงใหญกั่บ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เปน็ห้องเด่ียวอาจเปน็ห้องที่มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อ่ีางอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละชั้นจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใ่ช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไมไ่ด้ติดกันและอาจจะได้คน

ละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลิีฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัด

จ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุใน

รายการทัวรท้ั์งหมด** 

********************************************************* 


