
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบนิดานัง-เว-พระราชวังเว-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม   ( - /-/เย็น) 
07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 2 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
10.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเท่ียวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเคร่ือง ** 

 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ี

เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาท่ีสําคัญ
และเปนเมืองใหญอันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาท่ีสําคัญ 

จากนั้น เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมท่ีมี
แบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงท่ีมีอยูในประเทศเวียดนามใช 
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นําทานเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงนี้
สร างขึ้นในป  พ.ศ.  2348ในสมัยยาลองเค ยเ ปน ท่ีประทับของพระมหากษัต ริย ราช วงศ เหวียน 13 
พระองค พระราชวังแหงนี้ต้ังอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันย่ิงใหญและงดงามแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นตาม
แบบแผนความเชื่อของจีนจากนั้นอิสระชอปปงที่ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝงแมน้ําหอมรอบ
นอกจะเปนสินคาของท่ีระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ท่ัวไป 



 

 
ค่ํา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนั้นนําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
พักท่ี Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 

 
 

วันท่ีสอง เจดียเทียนมู-สุสานกษัตริยไคดิงห-นั่งสามลอซิคโคลชมเมอืงเว-ดานัง-บานาฮิลล (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมนําทานชม เจดียเทียนมูทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น

ซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ต้ังเดนอยูริมฝงแมน้ําหอม 

 



 

จากนั้น  นําทานชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสานแหงนี้เปนเพียงสุสานเดียวท่ีมีการ
ผ ส มผ ส านระหว างส ถาปตย กรรมตะ วันอ อ กเ ข ากับส ถาปตย กรรม
ตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 
พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม(**สําหรับการชมเมืองทางทัวรไดจัดใหทานนั่ง
รถสามลอ (รวมในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมท่ีตองมีคาทิปใหแกคนขี่
สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)    

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารSEA FOOD) 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 
จากนั้น นําทุกทานเดินทางสู  บานาฮิลล เปนท่ีตาก

อากาศที่ดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดคนพบใน
สมัยที่ฝ ร่ังเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมี
การสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พัก
โรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือใช
เปนสถานท่ีพักผอนในระหวางการรบระหวาง
ที่นั่ งกระเ ช าดวย ความเ สี ยวพรอมความ
สวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติท้ังน้ําตก 
Toc Tienและลําธาร Suoi no (ในฝน) จากนั้น 
นั่งกระเชาข้ึนสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานา
ฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record วาเปนกระเชาไฟฟาท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไม
หยุดแวะมีความยาวท้ังสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงท่ีสุดที่ 1,294 เมตรนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสปุยเมฆ
หมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ํากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซ้ําวา
ที่นี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลมี
ความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนปาท่ีอุดมสมบูรณนําทานชมสถานท่ีทองเที่ยวใหมลาสุดต้ังโดดเดนเปน
เอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 



 

 
บาย  จุดท่ีสรางความตื่นเตนใหนักทองเท่ียวมองดูอยาง

อลังการท่ีซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและ
จินตนาการ ขอ งก ารผ จญภัย ท่ี สวนส นุก  The 
Fantasy Park(รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก 
ยกเวน รถรางและบานผีสิงท่ีไมรวมใหในรายการ)ท่ี
เปนสวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเคร่ือง
เลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว
ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปงซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอกี
มากมายท่ีรอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มท่ีใหทานไดสนุกสนานตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบานาฮิลล 

 
 
 
 



 

วันท่ีสาม บานาฮลิล-วัดลินหอ้ึง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานก๊ัมทาน-นั่งเรือกระดงฮอยอนั-วัดฟุกเก๋ียนบานโบราณ-
สะพานญ่ีปุน-ศาลกวนอ-ูสะพานมังกร   (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินหอ๋ึงเปนวัดท่ีใหญท่ีสุด

ของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปน
สถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้นอกจากนี้
ยังมีรูปปนปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสงู
ถึง 67 เมตรต้ังอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 
เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออก
ทะเลคอยปกปองคุมครองชาวประมงท่ี
ออกไปหาปลานอกชายฝงวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยัง
เปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง 
เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา การคาที่สําคัญแหงหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการ
ยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนสถานท่ีสําคญัทางประวัติศาสตร 
แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวยรถโคชปรับ
อากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  นําทานเดินทางสูหมูบานก๊ัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดงCam Thanh Water Coconut 

Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีนี่เปนท่ีพกัอาศยัของ
เหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรี
สุดสนุกสนาน (**สําหรับการเขาชมหมูบานทางทัวรไดจัดใหทานนั่งเรือกระดง (รวมในคาบริการแลว และ
เปนธรรมเนียมท่ีตองมีคาทิปใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

 
 
 
 
 



 

 
จากนั้น นําทานชมวัดฟุกเก๋ียนเปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอันใชเปนท่ีพบปะของคนหลาย

รุน    วัดนี้มีจุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ 
การนําธูปท่ีขดเปนกนหอย มาจุดท้ิงไวเพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชมOld House of Tan Skyบานโบราณซึ่ง
เปนชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบานไมท่ีเกาแกและสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สราง
มากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนท่ีอยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การ
ออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุน และเวียดนาม ดานหนา
อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม 
สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเปนอยางดีนําชม  สะพานญ่ีปุนซึ่งสราง
โดยชุมชนชาวญี่ปุนเม่ือ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักด์ิสิทธิ์  ท่ีสรางขึ้นเพ่ือสวดสงวิญญาณ
มังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดียและหางอยูท่ีญี่ปุน สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใด
ที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงสรางสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือ
กําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุนและท่ีฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง 
ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนักทองเท่ียวทานสามารถซื้อของท่ีระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน 
กระเปาโคมไฟ เปนตน 



 

 
จากนั้น  นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งท่ีเท่ียวดานังแหงใหมสะพานมังกรไฟสญัลกัษณความสําเร็จ

แหงใหมของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝงของแมน้ําฮัน
ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถกูสรางขึ้นเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวดานัง เปนสัญลกัษณของการฟนคืนประเทศ 
และเปนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานต้ังแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยสีมัยใหมท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกวาหนึ่งพันปมาแลว 

 
ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพกั**โรงแรมRegina Danang Hotelหรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 
วันท่ีส่ี  ดานัง-ชอปปงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เชา/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น นําทานเดินเท่ียวและชอปปงในตลาดฮานซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหร่ี และของกินตางๆ 

เปนตลาดสดและขายสนิคาพ้ืนเมอืงของเมืองดานัง 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 



 

12.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินท่ี  FD637 
** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเคร่ือง ** 

14.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

 
อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดนิทางทัวร มหัศจรรย..บานาฮลิล เว ดานังฮอยอัน4 วนั 3 คืน บนิ FD 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 
22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
26 ก.พ.62 1 มี.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 
1 มี.ค.62 4 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
5 มี.ค.62 8 มี.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 
8 มี.ค.62 11 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
12 มี.ค.62 15 มี.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 
15 มี.ค.62 18 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
19 มี.ค.62 22 มี.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 
22 มี.ค.62 25 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
26 มี.ค.62 29 มี.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 4,000 
29 มี.ค.62 1 เม.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 



 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอบุัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีน้ํามนัและภาษีต๋ัวทุกชนดิ(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินบิาร,ซกัรีดท่ีไมไดระบุ

ไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏเิสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนอืความควบคุมของบรษิัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขบัรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่งและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนทีเ่หลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย
กวา 15 วัน มิฉะนัน้ถอืวาทานยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน            
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม
ความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม
เดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ 
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทาง

เปนสําคัญ 
 หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจดุประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บรษิัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไม
สามารถเดนิทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนดั
หยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถกูปฎเิสธการเขาหรือออกเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตภัุยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนอืความ
รับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอน
เดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎเิสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพเิศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไมสามารถ
เปล่ียนช่ือได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรอืคาทัวรท้ังหมด 

 การทองเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว 
คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรบัอิทธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็
จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม 

 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียง

ไมกี่หอง 
ซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่ง 
ข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


