
 

 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ดานัง–เว–พระราชวังหลวง –ตลาดDong Ba–ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม (-/-/เย็น) 
08.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคานเตอร  F สายการบินบางกอกแอรเวยBangkok Airway (PG) 

โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 

11.00น. ออกเดนิทางสูเมืองดานังโดยเท่ียวบิน PG 947** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
12.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเปนทีเ่รียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ี

เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมอืงดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาท่ีสําคัญและเปน
เมอืงใหญอันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมอืงนีเ้จริญและเตบิโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมืองทาท่ี
สําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น เขาสูเมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของ
ตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 
2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงท่ีมีอยูในประเทศเวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงนี้สรางขึ้นในป พ.ศ.2348ในสมัยยาลอง
เคยเปนท่ีประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองค พระราชวังแหงนี้ต้ังอยูใจกลางเมือง เปนมรดกตก
ทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีนอิสระชอปปงท่ีตลาดDong Baเปนตลาด
ใหญ ตั้งอยูริมฝงแมน้ําหอมรอบนอกจะเปนสินคาของท่ีระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป 
 



 

 

       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจากนําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
พักที ่Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดบั 3 ดาว** 

วันทีส่อง  เจดียเทยีนมู–สุสานกษัตริยไคดิงห–นั่งสามลอซิโคลชมเมอืงเว–ดานัง–บานาฮลิล (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมชม เจดียเทียนมูทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทน

ภพตางๆของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝงแมน้ําหอมชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสานแหงนี้เปนเพียงสุสานเดยีวท่ีมกีาร
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปน
บันไดมังกรอันโออา    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo)ชมเมืองเวซึ่งเปนจุดเดนและเอกลักษณของเวียดนาม 
(**สําหรับการเขาชมเมืองทางทัวรไดจัดใหทานนั่งรถสามลอ (รวมในคาบริการแลว 
และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนข่ีสามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป) 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหาร SEA FOOD 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลลบานาฮิลลเปนท่ี

ตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเขามาปกครอง
เวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆเพ่ือใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบระหวางท่ีนั่งกระเชาดวย
ความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก Toc Tien และลํา
ธาร Suoi no (ในฝน)นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับการ
บันทึกสถิติโลกโดยWorld Record วาเปนกระเชาไฟฟาท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 
5,042 เมตรและเปนกระเชาท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่าํกวา
กระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซ้ําวาท่ีนี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็น



 

 

เฉลี่ยตลอดท้ังปประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนปาท่ีอุดม
สมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชมสะพานสีทอง สถานที่ทองเท่ียวใหมลาสุดต้ังโดด 
เดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 

บาย  จุดท่ีสรางความต่ืนเตนใหนักทองเท่ียวมองดูอยางอลังการท่ี 
ซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญ 
ภัยท่ีสวนสนุก The Fantasy Park(รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวนรถรางและบานผีสิงท่ีไมรวมใหในรายการ)
ท่ีเปนสวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเคร่ืองเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึก
ขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึก 
ขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปงซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจน
ความมันสกันอยางเต็มท่ีใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
นําทานเขาสูท่ีพกั**โรงแรมMecure Bana Hill French Village**บนบานาฮลิล 
 



 

 

วันทีส่าม บานาฮลิล–วัดลินหอึ้ง–เมอืงโบราณฮอยอัน–หมูบานกั๊มทาน–นั่งเรือกระดงฮอยอัน–วัดฟุกเกีย๋น–บานโบราณ–
สะพานญี่ปุน–ศาลกวนอ–ูสะพานมังกร     (เชา/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดท่ีใหญท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปนสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอมิและ 

เทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปนปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร 
ต้ังอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกปองคุมครองชาวประมงท่ี 
ออกไปหาปลานอกชายฝงวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานท่ี 
ศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยัง 
เปนอีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนอีกหนึ่งจุด 
ชมวิวท่ีสวยงามชองเมืองดานังเดินทางสู “เมืองโบราณ 
ฮอยอัน”เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา การคาท่ี 
สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนย 
กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตก 
กับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปน 
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแตก็
ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 



 

 

จากนั้น  นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทานสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam Thanh Water Coconut Village 
หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีนี่เปนท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร 
อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรอง
เพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
(**สําหรับการเขาชมหมูบานทางทัวรไดจัดใหทานนั่งเรือกระดง (รวมในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคา
ทิปใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

จากนั้น นําทานชมวัดฟุกเกี๋ยนเปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่พบปะของคนหลายรุน    วัด
นี้มีจุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขด
เปนกนหอย มาจุดท้ิงไวเพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชมOld House of Tan Skyบานโบราณซึ่งเปนชื่อเจาของบานเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบานไมท่ีเกาแกและสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุน และเวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูตคิ 
ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาใน
แมน้ําทูโบนไดเปนอยางดีนําชม  สะพานญ่ีปุนซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาล
เจาศักดิ์สิทธิ์  ท่ีสรางขึ้นเพ่ือสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่
ญี่ปุน สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม เม่ือใดท่ีมังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงสรางสะพานนี้โดย
ตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุนและท่ีฮอยอัน
ชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวท่ีหนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเท่ียวทานสามารถซื้อของท่ีระลึก เปนของฝากกลับ
บานไดอีกดวย เชน กระเปาโคมไฟ เปนตน 

 
 



 

 

จากนั้น  นําทานชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอกีหนึ่งท่ี 
เท่ียวดานังแหงใหมสะพานมังกรไฟสัญลกัษณความ 
สําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร  
ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชือ่มตอสองฟากฝงของ 
แมน้ําฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้น 
เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวดานัง เปนสัญลักษณของการ 
ฟนคืนประเทศ เปนการฟนฟเูศรษฐกิจของประเทศ 
โดยไดเปดใชงานตัง้แตป 2013ดวยสถาปตยกรรมท่ี 
บวกกับเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีไดรับแรงบนัดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมือ่กวาหนึ่งพันปมาแลว 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูท่ีพกั**โรงแรมLAVENDER DANANG HOTELหรือเทียบเทาระดบั 3 ดาว** 

วันทีส่ี ่  ดานัง–ชอปปงตลาดฮาน–กรุงเทพฯ                      (เชา/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น นําทานเดินเที่ยวและชอปปงในตลาดฮานซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหรี่ และของกินตางๆ เปนตลาด

สดและขายสินคาพ้ืนเมอืงของเมืองดานังไดเวลาสมควร  นาํทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินท่ี PG948 

*มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง * 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

........................................................................................ 
อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเท่ียว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามกลาง พักบานาฮิลล4 วัน 3 คืน บิน PG 
เริ่มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตยีง เด็กมีเตยีง พักเดี่ยว 
19 ม.ค.62 22 ม.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

23 ก.พ.62 26 ก.พ.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

28 ก.พ.62 03 มี.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

01 มี.ค.62 04 มี.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

02 มี.ค.62 05 มี.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

09 มี.ค.62 12 มี.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 



 

 

16 มี.ค.62 19 มี.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

23 มี.ค.62 26 มี.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

28 มี.ค.62 31 มี.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

30 มี.ค.62 02 เม.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 เม.ย.62 07 เม.ย.62 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

14 เม.ย.62 17 เม.ย.62 34+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

25 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

27 เม.ย.62 30 เม.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 พ.ค.62 14 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

17 พ.ค.62 20 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

18 พ.ค.62 21 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ
 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 

 คาไกดทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวใน

รายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขบัรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทวัร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทกีอนการเดินทางไมนอยกวา15 

วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก: 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขัต
ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บปวย: 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอื่นๆ : 



 

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั
ตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไป
ดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
ใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา–ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปน

สําคัญ 
 หนังสือเดนิทางตองมีอายุการใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดอืน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทานั้น 

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดนิทางได ) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนดัหยุดงาน

,การกอจลาจล หรือกรณีทานถกูปฎเิสธการเขาหรอืออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตใุน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎเิสธมิใหเดินทางออกหรอืเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพเิศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่
ได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือ
วาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผานตัวแทนในประเทศหรอืตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 การทองเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะตองมกีารเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพือ่เปนการสงเสริมการทองเทีย่วดังกลาว 
คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทวัรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถอื
วาทานรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลกจ็ะเปน
ขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่

หองซึ่ง  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
ลิฟตซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


