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เที่ยวเวียดนามกลาง เมืองมรดกโลก เว้ ฮอยอัน 
เช็คอิน แลนด์มาร์ค ดานัง ถ่ายรูปคู่ สะพานมังกร 

ล่องเรือมังกร แม่น า้หอม และ กิจกรรมสนุกกับ การล่องเรือกระด้ง แปลกใหม่ 
บานาฮิลล์ ดินแดนเทพนิยายบนภูเขาสูง และ สวนดอกไม้แสนสวย 

สนุกกับเคร่ืองเล่นบนบานาฮิลล์ 
อาหารสุด พิเศษ !!! แหนมเนือง - SEA FOOD – กุ้งมังกร และ บุฟเฟ่ต์ บานาฮิลล์ 

พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / โรงแรมที่เว้ ระดับ 4 ดาว 
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1   กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกรแม่น า้หอม  

 
08.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ คาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) โดยมี

เจ้าหน้าท่ีส่งทวัร์และหัวหน้าทวัร์ คอยต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทาง จากนัน้น าท่านเช็คอินและโหลด
สมัภาระ  

11.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ… 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามขัน้ตอน 

เรียบร้อยแล้วน าท่านรับสัมภาระ หลังจากนัน้เดินทางสู่ตัวเมืองดานัง (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนาม
เหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแหนมเนืองเวียดนาม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เมืองเก่าของเวียดนามในสมยัท่ีปกครองด้วยกษัตริย์ กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียน

ทุกพระองค์ ตัง้แต่องค์ท่ี 1 ถึงองค์ท่ี 13 จะประทบัอยู่ท่ีพระราชวังแห่งนี ้ เป็นเวลานานถึง 150 ปี เว้จึงมีช่ือ
ว่าเป็นเมืองของกษัตริย์ และเป็นท่ีมาของต้นแบบทางวฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ 
ชุดประจ าชาติ อ่าวหญ๋าย หรือชุดประจ าชาติของสตรีเวียดนาม ชม วัดเทียนมู่ วัดช่ือดังของเมืองเว้ โดด
เด่นด้วยเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยมแบบจีน โดยแต่ละชัน้แทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า วัดแห่งนีม้ี

ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ และการเมืองเวียดนามด้วยเช่นกัน  

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ทัง้ยังให้ท่านได้เลือกซือ้ชุด
ประจ าชาติของเวียดนาม “ชุดอ่าวหญ๋าย” เป็นชุดท่ีมีเอกลักษณ์ทรงเสน่ห์อันแสนงดงาม แล้วน าท่าน 
ล่องเรือมังกร เสมือนเรือพระท่ีนั่งของกษัตริย์ในอดีต พร้อมฟังดนตรีพืน้เมืองเว้ เรือล่องไปตามแม่น า้
เฮียงยางหรือแม่น า้หอม ชมวิวทิวทัศน์ของสองฝ่ังแม่น า้ท่ีเต็มไปด้วยบ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนท่ี
ยงัคงเอกลกัษณ์รูปแบบเดิมไว้  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 ที่พัก THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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2    เว้-พระราชวังไดโน้ย-ร้านเยื่อไม้ไผ่-ดานัง-บานาฮิลล์-น่ังกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้ สวนสนุก 

The Fantasy Park  
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม พระราชวังไดโน้ย (Dai Noi) หรือท่ีรู้จกัในนาม พระราชวังเว้ เคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริย์ ใน

ราชวงศ์เหงียนทัง้ 13 พระองค์ และเป็นราชวงศ์สดุท้ายของเวียดนามก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็น
ระบบสงัคมนิยม ซ่ึงพระราชวังแห่งนีย้ังใช้เป็นสถานท่ีประกาศสละราชสมบตัิขององค์กษัตริย์บ่าวได๋ (Bao 
Dai) กษัตริย์องค์สดุท้าย ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนีใ้ช้เก็บป้ายวิญญาณของบรรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน
ทัง้ 13 พระองค์ และเปิดให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าชม แต่น่าเสียดายท่ีพืน้ท่ีส่วนใหญ่ 3 ใน 4 ถูกท าลายจากช่วง
สงครามเวียดนาม (ทัง้นีอ้ากาศท่ีเวียดนามจะคล้ายคลึงกับประเทศไทย ท่านสามารถพกหมวก ร่ม พดั หรือ

พดัลมมือถือ เพื่อคลายร้อนระหว่างเดินชมพระราชวงั)  
แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ ร้านของฝากท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเวียดนาม มีสินค้าท่ีผลิตมาจากเยือ้ไม้ไผ่ 
อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกและสินค้าพื น้เมืองตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ตัง้อยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ห่างจากเมือง
ฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติด
กับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้  เมืองดานงั
เป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญเพราะในแถบ นี ้
หมู่บ้านชาวประมงจ านวนมากจึงท าให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SEA FOOD 



KVN220411-VZ เวียดนามกลาง 4วนั 3คืน (พกับานาฮิลล์) 

แล้วน าท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึน้ไปที่ บานาฮิลล์ (BA NA HILLS) เมืองฝร่ังเศสใน
เวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ท่ีมีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา  ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที ชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR 

สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูป
น่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ   
อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี  
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภณัฑ์
หุ่นขีผ้ึง้ และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบ
ให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมมุท่ีชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไป
กับเคร่ืองเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนีย้ังมีร้านช้อปปิง้ให้ท่านได้เลือกซือ้ของท่ีระลึก
ภายในสวนสนุกตามอธัยาศยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น อาหารบุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์  

ที่พัก Mercure French Village Bana Hills Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
*เงื่อนไขส าหรับการพักบนบานาฮิลล์ 3 ท่าน และพักแบบครอบครัว (บนบานาฮิลล์ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 
ท่าน)  
1.เด็กอายุต ่ากว่า 11 ปี สูงไม่เกิน 120 ซ.ม. พักกับผู้ ใหญ่จ านวน 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม2.Family 
Bunk (เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) ช าระเพิ่ม 600 บาท / ท่าน 
3.Family superior (เตียง 2 ชัน้ 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง) ช าระเพิ่ม  1,200 บาท / ท่าน 
3.กรณีพกัเดี่ยว เฉพาะบนบานาฮิลล์ (1คืน) ช าระเพิ่ม 4,000 บาท / ท่าน 
***หมายเหตุ : ห้องพัก Family Superior มีค่อนข้างจ ากัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณนา
สอบถามห้องพกัมาทางเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนการท าการจองทวัร์*** 
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3      สะพานโกเด้นบริดจ์ –รถราง (Alpine coaster)-อุโมงค์เก็บไวน์-ฮอยอัน-หมู่บ้านหินอ่อนหมู่บ้าน 

กั๊มทาน-ล่องเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน-ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-รูปป้ัน 
ปลามังกรพ่นน า้ 

  
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวทิวทศัน์ยามเช้าบน สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้ง

มือยักษ์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตติดกระแสในท่ีสดุในเวียดนาม จุดเด่นของสะพานนีค้ือสะพานถูก
ทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะท าให้รู้สึกราวกับว่าก าลงัเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองท่ีทอด
อยู่ในหตัถ์ของเทพ  
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์  หรือท่านสามารถเลือกเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster” 
เคร่ืองเล่นขึน้ช่ือของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป 
เป็นรถไฟเหาะท่ีบงัคบัด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึน้อยู่กับการควบคมุของเราเอง โดยตวัรถจะสามารนัง่ได้ 2 
ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้น ากล้อง หรือมือถือขึน้มาถ่ายภาพ ทาง
เจ้าหน้าท่ีจะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซือ้ภาพตนเองไว้เป็นท่ีระลึกได้ในราคาประมาณ 
60,000 ดอง ณ จุดบริการนกัท่องเท่ียว)  
น าท่าน นั่ งรถไฟโบราณ ขึน้เขาชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์  เป็นสถานท่ีเก็บไวน์ท่ีมี
ความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณภูมิท่ี 16 – 20 องศา เป็นอุณภูมิท่ีดีส าหรับการบ่มไวน์ 
สถานท่ีแห่งนีถู้กเรียกว่า “Debay wine cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส สมควรแก่เวลานดัหมาย
น าทุกท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคม

นิยมเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงใน
เวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วย
เหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการ
ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคาร
ต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  
แวะชม บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหน่ึงในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะ
ได้พบกับงานเกะสลกัท่ีล้วนประดิษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมและซือ้
งานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊ัมทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าว
และมีแม่น า้ล้อมรอบ ในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลกั  
น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชม
วฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างท่ีล่องเรือกระด้งอยู่นัน้ชาวบ้านท่ีนีก้็จะมีการขบัร้องเพลง
พืน้เมือง และน าไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี  (ค่าทิปส าหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 
บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ) 
จากนัน้น าท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน ตามอัธยาศัย ชม บ้านเลขที่ 101 เป็นบ้านท่ีเก่าแก่ และอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์สวยงามท่ีสดุในเมืองฮอยอัน เป็นบ้านประจ าตะกูล Tan Ky ถูกสร้างมานานกว่า 75 ปี และ
ตกทอดกันมาถึง 5 รุ่น ชม สะพานญี่ปุ่ น (Japanese Covered Bridge) ถูกสร้างขึน้มาแล้วกว่า 400 ปี 
สะพานมีลกัษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญ่ีปุ่ น หลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม  
น าท่าน สักการะศาลกวนอู ตลอดทางเดินจะมีร้านค้าขายของท่ีระลึกมากมายริมสองฝ่ังถนนให้ท่านได้
เลือกซือ้เลือกชมตามอธัยาศยั ชม วัดฟุกเก๋ียน หรือสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองฮอยอัน 
ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณคือ การน าธูปท่ีขดก้นหอยมาจุดไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล  

 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดินทางสู่ เมืองดานัง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งมังกร  
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 น าท่านชม สะพานมังกร สะพานข้ามแม่น า้สายหลักของเมืองอย่าง “แม่น า้ฮาน” ถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นจุด
เช่ือมต่อส าคัญด้านเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ
การฟืน้ฟูประเทศและเศรษฐกิจ ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจาก
ต านานเก่าแก่ของเวียดนามเมื่อกว่าหน่ึงพนัปีมาแล้ว ท่านสามารถแวะไปถ่ายรูปกับ สะพานแห่งความรัก 

สะพานท่ีถูกตกแต่งด้วยเสารูปหวัใจทอดยาวลงสู่แม่น า้ฮาน ชมวิวของสะพานมงักรในระยะท่ีสวยงาม รวม
ไปถึงในบริเวณนัน้จะมี รูปป้ันปลามังกรพ่นน า้ ท่ีถือได้ว่าเป็นอีกสญัลกัษณ์หน่ึงของเมืองดานงัเคียงคู่ไป
กับสะพานมงักร  

 ที่พัก Merry, Golden Rose Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
** หมายเหตุ** ในวันนีจ้ะมีเจ้าหน้าที่มาท าการตรวจ RT-PCR ให้กับทุกท่านเพ่ือออกเอกสารใช้
ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย  

 

  
 
 
 
 
 

4       เมืองดานัง-วัดลินห์อ๋ึง–สนามบินดานัง-กรุงเทพฯ 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิม
และเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเช่ือของชาวพืน้เมืองแถบนี ้นอกจากนีย้งัมีรูปปัน้ปนูของเจ้าแม่กวนอิมองค์
ใหญ่ มีความสงูถึง 67 เมตร ซ่ึงตัง้อยู่บนฐานดอกบวักว้างถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีว่าคอยปกปักรักษาและ
คุ้มครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง  
สมควรแกเวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (แจกขนมปังเวียดนาม
ให้แก่ทุกท่านท่ีสนามบินท่านละ 1 ชิน้ก่อนออกเดินทาง) 
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14.00 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ….  
15.30 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพ
การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อ านวย ทัง้นีท้างเราจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั และการบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของเวียดนาม 
สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว 
จนัทร์-พฤหสับด ี

(สงกรานต์) 
11-14 เมษายน 65 19,888 19,888 5,000 

พฤหสับดี-อาทิตย ์
(สงกรานต์) 

14-17 เมษายน 65 19,888 19,888 5,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 
• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
• โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/ห้อง)  
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• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ    
• ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
• ค่าเบีย้ประกันอบุตัิเหตใุนการเดินทางท่องเท่ียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
• ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อใช้ในการออกเอกสารในการเช็คอินเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
• ค่าเบีย้ประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

กลบัประเทศ) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่าง ๆ ท่ีมิได้ระบุในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ ท่ีประสงค์พ านกัระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไม่
เกิน 30 วนั) 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
• ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
• ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว 
• ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  
• ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
• ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม (ภายใน 72 ชัว่โมง) 
• ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR และกักตวัในโรงแรมหลงัจากเดินทางมาถึงประเทศไทย 
• ค่าทิปมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
 
เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่านต่อกรุ๊ป หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้ เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

• มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทวัร์เต็มจ านวน  

• ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

➢ หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

➢ หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเงื่อนไข 
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➢ เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆท่ี
ได้ระบุไว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

➢ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

➢ ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า
ต้องการเดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบินทัง้สิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต ่า 2 
หน้าหากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

• เน่ืองจากยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง  

ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วนั 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด  

• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์
ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเ ข้า
ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง  
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยุด
งาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน้บริษัทฯไม่สามารถจดัการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จดัก ากับเท่านัน้ 

11. ผู้ จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง  
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปปิง้แต่ละสถานท่ีน้อยลง   โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคเุทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ดื่มท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี ข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้
เดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 


