
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

04.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน

ไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ VZ 964  

 (ไม่รวมอาหาร+เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองขาไป+ขากลับ) 

 
 

 
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  (เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมือง

ท่าที่ส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจาก

หมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่ส าคัญ  

จากน้ัน  เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้  (Hue) เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ

ทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศ

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม • เว้ • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่ •             

ตลาดดงบา • พระราชวังเว้ • น่ังสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้าหอม 

            (-/กลางวัน/เย็น) 

   

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 

ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม น าท่านชม ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือกชมและซื้อของฝากเ ป็นที่

ระลึก 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่1) 

น าท่าน  ชม เจดีย์เทียนมู่(Thien Mu) ทรงเก๋งจีนแปด

เหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพตา่ง 

ๆ ของพระพุทธเจ้า จากน้ัน อิสระช้อปป้ิงที่ ตลาด 

Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้าหอม 

รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก 

ด้านในจะเป็นของใช้ทั่วไป 

จากน้ัน   เย่ียมชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน (ด้านนอก) พระราชวังแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 

พ .ศ .2348 ในสมัยยาลองเคยเ ป็นที่ ประทับของพระมหากษัต ริ ย์ ร าชวงศ์ เห วียน  13 

พระองค์ พระราชวังแห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันย่ิงใหญ่และงดงามแห่งน้ีไ ด้ ถูก

สร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน  

 

พิเศษ!!น าท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนข่ีสามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น        บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่2) 

น าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 

  

 

จากน้ัน น าท่านเข้าพักที่ Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* มาตรฐานเวียดนาม เมืองเว้ 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่3) 

จากน้ัน  น าท่านชม พระราชวังอันดินห์ พระราชวัง

อันเ ก่าแก่ที่ มี ค วามงาม วิจิต รศิลป์  มี

ความส าคัญคือเป็นที่พ านักของกษัตริย์

เวียดนามองค์สุดท้าย จัดแสดงข้าวของ

เครื่องใช้ของกษัตริ ย์องค์ ก่อนไ ว้อย่า ง

สวยงาม น าท่านชม หมู่บ้านธูป(Incense 

Village) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการท าธูป

ของเมืองเว้เลยก็ว่าได้ ซึ่งมีหลายหลายสีสันสวยงามให้ท่านได้ชมกรรมวิธีการท าอย่างใกล้ชิด 

  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ (ม้ือที่4) 

น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่

ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่น่ังกระเช้าด้วยความเสียว

พร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้าตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝัน)  

วันที่สอง เว้ • พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ังกระเช้าไฟฟ้า • บานาฮิลล์ 

            (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

จากน้ัน  น าท่านน่ังกระเช้าข้ึนสู่ บานา ฮิลล์  

กระ เช้ าแห่งบานาฮิลล์ น้ีไ ด้รับการ

บันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่า

เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท

Non Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาว

ทั้งส้ิน 5 ,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่

สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะ

ได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมี

เมฆลอยต่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้าว่าที่น่ีไม่ใช่

ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่าน้ันจุดที่สูงที่สุดของบานา

ฮิลล์มีความสูง 1 ,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ น าท่านชมสะพานสีทอง สถานที่

ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบานาฮิลล์  



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ

จินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ 

หุ่นข้ีผ้ึงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหน่ึงของบานาฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลาย

รูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอ่ืนๆเกมส์สนุกๆเครื่องเ ล่น

เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญส่ันประสาทอีกมากมายหรือช้อปป้ิงซื้ อ

ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้

ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

ชมเมืองฝรั่งเศส เป็นตึกออกแบบมาได้บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนาม 

ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มีมุมถ่ายรูปเช็คอินสวยๆหลายมุม Le Jardin d’ Amour เป็นสวน

สวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay 

Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เราเดินไปเที่ยวด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป็นทางยาว

เดินทะลุชมไปเรื่อยๆ ก็จะออกมาที่สวน นอกจากน้ี เดินไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสูง

ถึง 27 เมตรอีกด้วย 

  

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูกุ้งมังกร (ม้ือที่5) 

ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก  LAVENDER HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม เมืองดานัง 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่6) 

น าท่าน สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของ

เมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเ ป็ น

สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ

ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบน้ีนอกจากน้ี

ยังมีรูปป้ันปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูง

ถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง  35 

เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออก

ทะ เลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่

ออกไปหาปลา นอกชายฝั่ งวัดแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและ

ขอพรแล้วยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ Café Son Tra Marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง ให้ท่านได้

อิสระเลือกซื้อเครื่องด่ืม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟิน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวม

เครื่องดื่มและขนมต่างๆ) 

 

วันที่สาม วัดลินห์อึ้ง • SON TRA MARINA • ตลาดฮาน • ร้านไม้ไผ่ • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • 

น่ังเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ช้ันที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

   

หมายเหตุ !! กรณีคาเฟ่ปิด หรือไม่พร้อมให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น าท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟแห่งใหม่โดย  

ที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

จากน้ัน น าท่านเดินเที่ยวและชอปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และ

ของกินต่าง ๆ  เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง  และชอปป้ิงร้านไม้ไผ่ตาม

อัธยาศัย  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่7) 

น าท่าน ชมร้านหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซื้อของ

ฝากเป็นที่ระลึก เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน 

สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!  น่ังเรือกระด้ง

Cam Thanh Water Coconut Village 

หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวน

มะพร้าวริมแม่น้า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ี

เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลัก

ของคนที่ น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะ



 
  
 
 
 
 
 
 
 

หยอกล้อกันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรอื 

ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

น าท่านเดินทางสู่  “เมืองโบราณฮอย

อัน” เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเป็นเมือง

ท่า การค้าที่ส าคัญแห่งหน่ึงในเอเชี ย

ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของ

การ  แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่าง

ตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโก

ได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเ ป็นสถา นที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้  

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน น าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคน

หลายรุ่น วัดน้ีมีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัย

โบราณ คือ การน าธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of 

Tan Sky บ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และ

สวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยัง

เป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่าง

อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท า

เป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกล้แม่น้าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศ น์

และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้าทูโบนได้เป็นอย่างดี  น าชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชน

ชาวญ่ีปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักด์ิสิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณ

มังกร ชาวญ่ีปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญ่ีปุ่น ส่วนล าตัวอยู่ที่

เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอก

เสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก าจัดมันจะ

ได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวน

อูซึ่งอยู่บนสะพาน ญ่ีปุ่นและที่ฮอย

อันชาวบ้านจะน าสินค้าต่าง ๆ  ไว้ที่

หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยว

ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของ

ฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋า

โคมไฟ เป็นต้น 

เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือที่8) 

ที่พัก  เข้าสู่ที่พัก  LAVENDER HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม เมืองดานัง 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็น

โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

 

 

 

 

วันที่สี่       ดานัง เวียดนาม • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ         

           (เช้า/-/-) 

        

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่9) 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)  เที่ยวบินที่ VZ 965    

11.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 

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

 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วันเดินทาง จ านวนต่อ
กรุ๊ป 

ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

29 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66 30+1 17,999 16,999 4,000 

31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 30+1 17,999 16,999 4,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 
 

 

**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่ มเติม 

และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 72 ชั่วโมง ส าหรับท่านที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม หรือ 

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

 

 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ 

 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทาง

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เ ล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะน้ันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งส้ิน 

➢ ภาพที่ใช้เป็นภาพเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง

จ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

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

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

➢   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่  

ละชั้นจะมี  เพียงไม่ก่ีห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละชั้นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ัน ๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด** 

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

 


