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WORLD HERRITAGE VIETNAM 
<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์ >> 4 วัน 3 คืน 

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึน้ช่ือมกดกโลก 
สนุกสนานเต็มอิ่มทัง้วันกับสวนสนุก FANTASY PARK 

อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ 
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน า้ ที่สะพานมังกร 

เพ่ิมพิเศษ !! น่ังเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน 
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ท่ียอดเขา Bana Hill 

อาหารทะเลขึ้นช่ือของเมืองดานัง ,  กุ้งมังกร 
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รายละเอียดโปรแกรม 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา      (L/D) 
08.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ทา่อากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประต ู1   เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

 
09.50 น. ออกเดินทางสู่ ดานังเที่ยวบินที่FD636  พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 
11.30 น. ถงึ สนามบินเมืองดานัง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าทา่นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ เว้ เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเกา่แกข่องประเทศเวียดนาม และ 
ณ ปัจจบุนันีไ้ด้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกอยา่งเป็นทางการจากองค์การยูเนสโกน าชม สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ 
กษัตริย์ล าดบัที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน วา่เป็นสุสานที่สร้าง
ได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จี นกับ
เวียดนาม สุสานแห่งนีถื้อว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลัก 
ฮวงจุ้ย มากที่สุด ชมภาพวาดมงักรในมา่นเฆม ซึ่งวาดโดย
ศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนัน้น าทา่นเพลิดเพลิน
กบัการซือ้ของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตัง้อยู่
ติดริมแมน่ า้หอม  มี 2 ชัน้ ขายทัง้สินค้าของทีร่ะลกึตา่งๆ และ
ของใช้ประจ าวนั ซึง่จะเห็นชาวเวยีดนามมาจบัจา่ยซือ้ของกนั
อยา่งคบัคัง่ 

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกัJASMINE HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองเว้) 
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วันท่ีสอง  เว้ – แม่น า้หอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านก๊ัมทาน –  
   น่ังเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น –จ่ัวฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขท่ี 101 - ดานัง (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นสู่ แม่น า้หอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึง่หาดไูด้ยากย่ิงในสมยัปัจจุบนั เสมือนน าท่านย้อนเวลา
ล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝ่ังเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี  
จากนัน้ชม วัดเจดีย์เทียนหมู่เจดีย์ที่สร้างขึน้ในสมยัจาม ประกอบด้วย
หอคอย 8 เหล่ียม 7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้ เป็นตวัแทนของชาติภพตา่งๆ ของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน 
หมุ นีถื้อเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเว้มาตัง้แต่ปี 1710 น า

ทา่นชม พระราชวังโบราณ(ไม่รวมรถราง)หรือพระราชวงัหลวงแหง่นคร
ประวัติศาสตร์ สัมผัสความย่ิงใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่ง
พระราชวงัหลวง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด) 
  จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง 

ประมาณ 4 ชม.โดยรถบสัปรับอากาศ ใช้เส้นทางด่วนไฮ
ฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่เขา ชมทิวทศัน์ที่เป็นธรรมชาติซึง่
สวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง 
ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา 
แม่น า้ ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผัก สวนผลไม้ ที่
ยงัคงใช้วิธีแบบดัง้เดิม น าทา่นแวะ หมู่บ้านกั๊มทาน เผ่ือ
ให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการ น่ังเรือกระด้ง ระหวา่งล่องเรือทา่นจะได้ชมวิถี  ชีวิตและวฒันธรรมการละเล่นพืน้เมือง
ของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพืน้เมืองให้ทา่นได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  น าชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยงัคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาว
เวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้
สมัผสักบัชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุ้ งและแต้จิ๋ว และบ้าน
ชา่งไม้ บ้านตระกลูฟงุ (บ้านโบราณที่สร้างขึน้โดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือน
เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนกัเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง   น าท่าน
เดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่ น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน 
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ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจตัรุัส ซึง่สร้างเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จ่ัวฟุกเกี๋ยน บ้านประจ าตระกลู
ที่สร้างขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้ คนที่อพยพมาจากฟุกเกีย้นที่มีแซ่เดียวกัน น าท่าน
เดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูติก 
ด้านหลงัเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟา้ และมีเฉลียงเชื่อมตอ่ส่วนที่พกัอาศยัหลาย
ส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อิสระให้ทา่นเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะ
ตัง้อยูใ่นบ้านโบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรู้สึกวา่เมืองนีมี้เสนห่์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับ
อิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึง่ได้รับการอนรุักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม 
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และร้านค้าต่างๆน าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่
อนัดบัส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคัญ ตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! กุ้งมังกร) 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองดานงั) 
วันท่ีสาม  ดานัง – บานาฮลิล์ (น่ังกระเช้าไฟขึน้-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –  
    อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร  (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึง่อยูห่า่งจากเมืองดานงัประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮลิล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีทีสุ่ดใน
เวียดนามกลางได้ค้นพบในสมยัทีฝ่รั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภูเขาสร้างที่พกั
โรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พกัผ่อนในระหวา่งการรบ 

 
 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นนัง่กระเช้าสู ่บานาฮิลล์ด่ืมด ่าไปกบัววิทิวทศัน์
ของเมืองบนความสูงถงึ 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์
เป็นกระเช้าลอยฟา้รางเดียวแบบไมห่ยดุจอดเป็น
ระยะทางทีย่าวทีสุ่ดในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊
คเม่ือวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 
15 นาที) ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนช์ฮลิล์อนัเกา่แกข่องบานา
ฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกบัสุดยอดวิวทวิทศันใ์นแบบ
พาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส ซึง่การทอ่งเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาวา่บานาฮลิล์คือ ดาลดัแหง่เมืองดานงั 
เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภูมิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้   
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น าทา่นแวะชม สวนดอกไม้  หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรัง่เศส  ที่มีทัง้ดอกไม้ ต้นไม้ และมี
โรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ทา่นได้อสิระเดินเล่นถา่ยรูปตามอธัยาศยั นอกจากนี ้ยงัมีวดัทางพทุธศาสนาที่มี
พระพทุธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ทีส่ามารถมองเห็นได้แต่
ไกล  
 

 
 
 

 
 
 
น าทา่นเดินจดุชมวิวแหง่ใหม ่“สะพานทอง” หรือ 
Golden Bridge  ซึง่สะพานสีทองแหง่นีย้าว 150 เมตร 
โดยมีอุ้งมือหินขนาดยกัษ์แบกรับสะพานไว้  เหมาะแก่
การพกัผอ่นหยอ่นใจ สูดอากาศอนัสดชื่น และชมวิว
ทิวทศัน์อนักว้างใหญ่ของเมืองดานงัที่อยูเ่บือ้งลา่งอีก
ด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
(International buffet Bana Hill)   
น าทา่นเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนกุในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมือง
แหง่เทพนิยายที่สวยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนกุกนั อยา่งเชน่ 
ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผีสิง ถ า้ไดโนเสาร์ เกมสนกุๆ เคร่ืองเล่นตา่งๆ รวมทัง้ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  
(รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผึ้ง้ที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 USD/
ท่าน) 
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  สมควรแกเ่วลาน าทา่นนัง่กระเช้าลงสู่ด้านล่าง  

จากนัน้น าทา่นกลบัสู ่เมืองดานัง  น าทา่นเดินเที่ยวและช้อปปิง้ใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยม
ของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสือ้ผ้า หมวก รองเท้า 
กระเป๋า ของกิน และขายสินค้าพืน้เมืองของเมืองดานงั 
น าทา่นชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยว
ดานงัแหง่ใหม ่สะพานมงักร ไฟสญัลักษณ์ความส าเร็จแห่ง
ใหมข่องเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮัน ประเทศ
เวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ดานงั เป็นสัญลักษณ์ของการฟืน้คืนประเทศ และเป็นการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประ เทศ โดยได้เ ปิดใช้งานตัง้แต่
ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่ที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึง่
พนัปีมาแล้ว 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าทา่นเข้าสู่ที่พกั ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองดานงั) 
วันท่ีส่ี  ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ         (B) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึงเป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเชื่อ 
ความศรัทธาของธาตุทัง้ห้าและจิตใจของผู้ คนอยู่ในที่นี ้ เป็นสถานที่บูชา เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหิน
ออ่นสูงใหญ่ยืนโดดเดน่สูงที่สุดในเวียดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 
ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็น
หินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุก
อยา่งของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึง้ วดัแห่งนีย้งั
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานงั    
สมควรแกเ่วลาเดินทางสู่ สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

12.00 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637  
13.35 น. ถงึท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจในการในบริการ 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

09-12 พ.ค. 62 
16-19 พ.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

18-21 พ.ค. 62 14,900 บาท 2,900 บาท 
23-26 พ.ค. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 

30 พ.ค.- 02 มิ.ย. 62 
31 พ.ค.- 03 มิ.ย. 62 

12,900 บาท 2,900 บาท 

06-09 มิ.ย. 62 
07-10 มิ.ย. 62 
13-16 มิ.ย. 62 
14-17 มิ.ย. 62 

12,900 บาท 2,900 บาท 

20-23 มิ.ย. 62 13,500 บาท 2,900 บาท 
21-24 มิ.ย. 62 12,900 บาท 2,900 บาท 
27-30 มิ.ย. 62 

28 มิ.ย.- 01 ก.ค. 62 
11,900 บาท 2,900 บาท 

04-07 ก.ค. 62 
05-08 ก.ค. 62 

12,900 บาท 2,900 บาท 

11-14 ก.ค. 62 
12-15 ก.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

13-16 ก.ค. 62 14,900 บาท 2,900 บาท 
14-17 ก.ค. 62 13,900 บาท 2,900 บาท 
19-22 ก.ค. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 
25-28 ก.ค. 62 13,900 บาท 2,900 บาท 
26-29 ก.ค. 62 15,500 บาท 2,900 บาท 
01-04 ส.ค. 62 
02-05 ส.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

08-11 ส.ค. 62 12,500 บาท 2,900 บาท 
09-12 ส.ค. 62 14,900 บาท 2,900 บาท 
15-18 ส.ค. 62 
16-19 ส.ค. 62 
22-25 ส.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 
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23-26 ส.ค. 62 

29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62 
30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 

05-08 ก.ย. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 
06-09 ก.ย. 62 
12-15 ก.ย. 62 
13-16 ก.ย. 62 
19-22 ก.ย. 62 
20-23 ก.ย. 62 
26-29 ก.ย. 62 
27-30 ก.ย. 62 

10,900 บาท 2,900 บาท 

03-06 ต.ค. 62 
04-07 ต.ค. 62 

10,900 บาท 2,900 บาท 

10-13 ต.ค. 62 15,500 บาท 2,900 บาท 
11-14 ต.ค. 62 16,500 บาท 2,900 บาท 
17-20 ต.ค. 62 
18-21 ต.ค. 62 

10,900 บาท 2,900 บาท 

23-26 ต.ค. 62 
24-27 ต.ค. 62 

11,900 บาท 2,900 บาท 

25-28 ต.ค. 62 
31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62 

10,900 บาท 2,900 บาท 

01-04 พ.ย. 62 
07-10 พ.ย. 62 
08-11 พ.ย. 62 
14-17 พ.ย. 62 
15-18 พ.ย. 62 
21-24 พ.ย. 62 
22-25 พ.ย. 62 

10,900 บาท 2,900 บาท 

05-08 ธ.ค. 62 15,500 บาท 2,900 บาท 
07-10 ธ.ค. 62 15,900 บาท 2,900 บาท 
12-15 ธ.ค. 62 
13-16 ธ.ค. 62 

11,500 บาท 2,900 บาท 

19-22 ธ.ค. 62 11,900 บาท 2,900 บาท 
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20-23 ธ.ค. 62 
26-29 ธ.ค. 62 13,900 บาท 2,900 บาท 
28-31 ธ.ค. 62 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63 
16,900 บาท 2,900 บาท 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63 15,900 บาท 2,900 บาท 
 

ราคาน้ี ไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,000 บาท / ลูกทวัร ์1 ท่าน / ทริป (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกบัวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับ
ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการรับผิดชอบทกุกรณี 
 

อัตรานีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานงั–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
 คา่ที่พกัโรงแรมที่ระบใุนรายการระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ รวมทัง้สิน้ 3 คืน (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 
 คา่โค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทวัร์ตลอดรายการ 
 อตัราคา่เข้าชมสถานที่ที่ระบไุว้ในรายการ 
 ประกนัภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบติัเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้ เอาประกนัภยั อายรุะหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้ เอาประกนัภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75 -85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้ เอาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็น
พิษเทา่นัน้”)  

 คา่ระวางน า้หนกั 20 กิโลกรัม 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,000 บาทต่อลูกทวัร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั หรือ คา่ใช้จา่ยอื่น ที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในโปรแกรม เชน่ คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่ซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่ม, 

คา่น า้หนกักระเป๋าที่เกินกวา่ทางสายการบินก าหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีคา่ที่สูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

 คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึน้ 
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เงื่อนไขการจองทวัร์ 

 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมดัจ าในการส ารองที่นัง่ ทา่นละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ได้ท าการจองภายใน 3 วนั) และที่นัง่จะถกูยืนยนัเม่ือ
ได้รับคา่มดัจ าแล้วเทา่นัน้ 

 งวดที่ 2 ช าระคา่ทวัร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด 14 วนักอ่นการเดินทาง  
กรณียกเลกิ 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง ณ วนันัน้ ที่ไมส่ามารถ คืนเงินได้ (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 
คา่วีซา่, คา่มดัจ าห้องพกั เป็นต้น) 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทกุกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทกุๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้นี ้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่จะสามารถคืนเงินได้ทัง้หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึน้อยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทกุๆการให้บริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

 ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จา่ย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง  

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

 นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามที่สายการบินก าหนด เชน่ ต้องเป็น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกั
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 
และห้องพกัแบบ 3 ทา่น (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

 กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน า้ 
ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, 
และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
 
 
 



รหัสทัวร์ : THP3-FD-VN-9MAY-30DEC19 
หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้ เดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธเข้าเมือง โดยดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
 ส าหรับ ผู้ โดยสาร ที่ไมไ่ด้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตา่งด้าว ผู้ โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไมร่ับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

 การทอ่งเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวดงักล่าว คือ ร้านยา 
ร้านไม้ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแล้ว 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ านวนผู้ เดินทาง 20 ทา่นขึน้ไป ออกเดินทางได้แนน่อน ถ้าจ านวนผู้ เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไมมี่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแตจ่ะมี ไกด์ท้องถ่ิน ที่พดูภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไมอ่อกเดินทางในกรุ๊ปนัน้ 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
 
 


