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วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร           (-/-/เย็น) 
13.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียต

เจ็ท (VZ) โดยมเีจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

 

 

 

15.50 น. ออกเดินทางสู ่เมอืงดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เทีย่วบินที ่VZ 962 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเปน็เมือง

ท่าท่ีส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้าน

ชาวประมงจนกลายเปน็เมอืงท่าท่ีส าคัญ  

จากนั้น  น าท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งท่ีเท่ียว

ดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของ

เวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ 

เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแมน่้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูก

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานต้ังแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีได้รับแรง

บนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปมีาแล้ว 

เย็น         บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันเข้าพักที ่Lavender Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว* ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันทีส่อง วัดลินห์อ๋ึง • รา้นไข่มุก • เจดย์ีเทยีนมู่ • ตลาดดองบา • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • น่ังสามล้อซิโคล่  
ลงเรอืมังกรล่องแม่น้าหอม         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า    บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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น าท่านสักการะ วัดลินห์อ๋ึง (Linh Ung) เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็น

สถานท่ีบูชาเจ้าแมก่วนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบนี้นอกจากนี้ยังมรูีปปั้ นปูนขาว

เจ้าแมก่วนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรต้ังอยู่บนฐานดอกบวักว้าง  

35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง

คุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา นอกชายฝั่ งวัดแห่งนี้

นอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอ

พรแล้วยังเปน็อีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเปน็อีกนึ่งจุดชม

วิวท่ีสวยงามชองเมืองดานัง น าท่านชม ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือก

ชมและซื้อของฝากเปน็ท่ีระลึก 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ (Hue) เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ

ทรงคุณค่าวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยัน

จาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในป ีพ.ศ. 2536 ให้เปน็มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 

3 แห่งท่ีมอียู่ในประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

น าท่านชม เจดีย์เทียนมู่(Thien Mu) ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูง

ลดหล่ันกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า จากนั้น อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Dong Ba เป็น

ตลาดใหญ ่ต้ังอยู่ริมฝั่ งแมน่้าหอม รอบนอกจะเปน็สนิค้าของที่ระลึกเปน็สว่นมาก ด้านในจะเปน็ของใช้ท่ัวไป 

เยี่ยมชม พระราชวังหลวงของกษัตรยิ์ราชวงศเ์หวยีน (ด้านนอก) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในป ีพ.ศ.2348 

ในสมยัยาลองเคยเป็นท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศเ์หวียน 13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ต้ังอยู่ใจ

กลางเมอืงเปน็มรดกตกทอดอันยิ่งใหญแ่ละงดงามแห่งนี้ได้ถกูสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน  

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!!น าท่านน่ังรถสามล้อซโิคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึง่เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวยีดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขีส่ามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทรปิ) 

เย็น         บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

น าท่าน ลงเรอืมังกรล่องแมน่้าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีื้นเมือง 
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  จากนั้น น าท่านเข้าพักท่ี Thanh Lich Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันทีส่าม สุสานกษัตรย์ิไคดิงห์ • ตลาดฮาน • รา้นไม้ไผ่  • รา้นหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง 
เมืองโบราณฮอยอัน • ชมโชว์สุดอลังการทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวียดนาม Hoi An Impressions Theme 
Park                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า    บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านชม สุสานกษัตรยิ์ไคดิงห์ (Khai Dinh) สุสานแห่งนี้

เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับ

การตกแต่งเปน็บนัไดมงักรอันโอ่อ่า  จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวและช้

อปปิ้ งใน ตลาดฮาน(Han Market) ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด 

เช่น ผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง  น าท่านช้อปปิ้ ง

รา้นไม้ไผ่ ตามอัธยาศยั 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งมังกร 

จากนั้น  น าท่านชมร้านหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเป็นท่ีระลึก น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัม

ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้งCam Thanh Water 

Coconut Villageหมู่บ้านเ ล็กๆในเมืองฮอยอัน ต้ังอยู่ ในสวน

มะพร้าวริมแม่น้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีนี่เป็นท่ีพักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือ

ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับร้องเพลงพื้นเมอืง 

ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิป

คนพายเรอื ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทรปิ) 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”(Hoi An) เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าท่ีส าคัญ

แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับ

ตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานท่ี

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แมว่้าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมอืงฮอยอันไว้ได้  

 

 

 

 

 

จากนั้น ชม วัดจีน วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธี

สมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มาจุดท้ิงไว้เพ่ือ เปน็สิริมงคลแก่ท่าน น าชม Old House of Tan 

Skyบ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบ้านไม้ท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสุด

ของเมอืงฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ป ีน าชม สะพานญีปุ่่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญีปุ่น่เมื่อ 400 กว่าปมีาแล้ว 
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กลางสะพานมศีาลเจ้าศกัด์ิสทิธิ์ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณ น าชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพานญีปุ่น่และท่ี

ฮอยอันชาวบา้นจะน าสนิค้าต่าง ๆ ไว้ท่ีหน้าบา้น เพื่อขายให้แก่นักท่องเท่ียว 

เย็น         บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

น าท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชว์สุดอลังการท่ีมีชื่อว่า “ความทรงจ าแห่งเมืองฮอย

อัน” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ 

นักแสดงชายและหญงิกว่า 500 ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อันน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

 

 

 

 

 

   จากนั้น  น าท่านเข้าพักท่ี LAVENDER HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเปน็โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันทีส่ี ่  น่ังกระเช้าไฟฟ้าข้ึนสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสทีอง • สวนสนุกแฟนตาซ ี• สนามบินดานัง  
  สนามบินสุวรรณภูมิ         (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า    บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น่ังกระเช้าข้ึนสู่บาน่าฮิลล์ กระเช้าแห่งบาน่าฮิลล์นี้ได้รับ

การบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ียาว

ท่ีสุด ประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวท้ังสิ้น 5,042 

เมตร และเป็นกระเช้าท่ีสูงท่ีสุด 1,294 เมตร นักท่องเท่ียวจะได้

สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ากว่ากระเช้าพร้อม

อากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้าว่าท่ีนี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉล่ีย

ตลอดท้ังปปีระมาณ 10 องศาเท่านั้น  

 

 

 

 

 

น าท่านชมสะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดต้ังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่า

ฮิลล์ น าท่านสู่จุดท่ีสร้างความต่ืนเต้นให้นักท่องเท่ียวมองดูอย่างอลังการท่ีซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านาน

และจินตนาการของการผจญภัยท่ีสวนสนุก The Fantasy Park(

รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ใน

รายการ)ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจ ะได้พบกับเครื่องเล่น

ในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับ

บ้านผีสิง และอ่ืนๆ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุน

เวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้ งซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่าง
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จุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสจูน์ความมนัส์กันอย่างเต็มท่ีให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนดิ

อย่างจุใจ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

ชมเมอืงฝรั่งเศส เปน็ตึกออกแบบมาได้บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนาม ลัดเลาะไป

ตามตรอกซอกซอย มมีมุถ่ายรูปเช็คอินสวยๆหลายมมุ   Le Jardin 

d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสท่ีมีท้ังดอกไม้ต้นไม้ มีมุม

ถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar 

อีกด้วย เดินไปเท่ียวด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ 

เป็นทางยาวเดินทะลุชมไปเรื่อยๆ ก็จะออกมาท่ีสวน นอกจากนี้ 

เดินไปไม่ไกลยังมพีระพุทธรูปองค์ใหญ่สขีาวสงูถึง 27 เมตรอีกด้วย 

ให้ท่านสนุกสดุมนัสไ์ปกับบาน่าฮิลล์ตามอัธยาศยั ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

18.10 น.         ออกเดินทางสูส่นามบนิสวุรรณภูมิ โดยสายการบนิไทยเวียตเจ็ท(VZ) เทีย่วบินที ่VZ 963 

19.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมรูิ้ลืม 

 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ จ านวนต่อกรุป๊ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

22 ก.ค. 65 25 ก.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

31 ก.ค. 65 03 ส.ค. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

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

06 ส.ค. 65 09 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

18 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

19 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

21 ส.ค. 65 24 ส.ค. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

26 ส.ค. 65 29 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

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

01 ก.ย. 65 04 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

03 ก.ย. 65 06 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

08 ก.ย. 65 11 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

09 ก.ย. 65 12 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 
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10 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

16 ก.ย. 65 19 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

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

18 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

22 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

23 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

24 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 ก.ย. 65 02 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

30 ก.ย. 65 03 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

01 ต.ค. 65 04 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

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

03 ต.ค. 65 06 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

04 ต.ค. 65 07 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

05 ต.ค. 65 08 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

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

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

10 ต.ค. 65 13 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

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

14 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

15 ต.ค. 65 18 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

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

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

18 ต.ค. 65 21 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

19 ต.ค. 65 22 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

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

22 ต.ค. 65 25 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 
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23 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

24 ต.ค. 65 27 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

25 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

26 ต.ค. 65 29 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึ่ง 2 ป ีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานีร้วมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบนิแล้ว** 
 

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) 

 ประกันอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปน็ไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไมคุ่้มครองถึงการสญูเสยีทรัพย์สนิสว่นตัวและไมคุ่้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเปา๋เดินทางในกรณท่ีีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- 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 

- ประกันโควิด-19 สามารถซื้อบริการประกันโควิดเพ่ิมเติมได้ ค่าประกันท่านละ 290 บาท วงเงินคุ้มครองค่า

รักษาพยาบาล 50,000 USD 
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- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสนิน้าใจของทกุท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 6,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมติั (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 

30 วัน) 

กรณยีกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริง 

 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 ยกเว้นใน

กรณวัีนหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ยึดเงินมดัจ าโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆท้ังสิน้ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิน้ 

กรณเีจ็บปว่ย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ

เปน็จริง 

 ในกรณเีจ็บปว่ยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทกุกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวัน

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณท่ีีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบนิ, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครั้งก่อนท าการ

ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
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 กรณผีู้เดินทางท่ีต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ท่ีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไมส่ามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้าม)ี 

 กรณีใช้หนังสอืเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถกูปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิน้ 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯท่ีได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมสีทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกิดเหตุสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เท่ียวบนิ , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเปน็ส าคัญ 

 หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุการใชง้านเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและ

ไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ 

เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึ่งไมไ่ด้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเปา๋เกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณท่ีีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณใีดๆท้ังสิน้ 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวน

สทิธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 



 
 BT-VN91_VZ 

 ในกรณขีอง PASSPORT นั้น จะต้องไมม่กีารช ารุด เปยีกนา้ การขีดเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระท่ังตราปั๊ มลายการต์ูน ท่ี

ไมใ่ช่การประทับตราอย่างเปน็ทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทกุครั้ง หาก ตม.ปฎิเส

ธการเข้า-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณมี ี“คดีความ” ท่ีไมอ่นญุาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม ่ถ้าไมส่ามารถเดินทางได้ ซึ่งเปน็สิง่ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 กรณ ี“หญงิต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิง่นี้อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆท้ังสิน้ 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไมไ้ผ่ ร้านหัตถกรรม เปน็ต้น หากท่านใดไมเ่ข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหาร

ทะเลก็จะเปน็ขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพักทีป่ระเทศเวยีดนาม 

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

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เปน็ 1 เตียงใหญ่

กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เปน็ห้องเด่ียวอาจเปน็ห้องที่มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อ่ีางอาบน้าบางโรงแรมแต่ 

ละชั้นจะม ี เพียงไมก่ี่ห้องซึ่งในกรณมีาเปน็ครอบครัวใหญใ่ช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไมไ่ด้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและ

บาง โรงแรมอาจจะไมม่ลิีฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอยีดทกุหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ า

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษัิทฯทีไ่ด้ระบุใน

รายการทัวรท้ั์งหมด** 

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


