
 

 

เวียดนามกลาง เว ้ดานัง ฮอยอนั 

4 วนั 3 คนื 

 

 

 
โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย. 

 

28 ธค 19 เชียงใหม่ - สนามบินดานัง-เว-้เจดียเ์ทียวมู่-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมงักรลอ่งแม่นําหอม 

 ( - /เทียง/เย็น) 

05.30 น. พรอ้มกนัที สนามบินเชียงใหม่ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 
08.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง  

10.00 น. เดินทางถงึ สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถนิทเีวียดนาม 

เท่ากบัประเทศไทย) เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าทสีาํคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั

4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเจริญและเติบโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทสีาํคญั   
จากนนั เดนิทางเขา้สู่ เมืองเว ้เมอืงทมีคีวามเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมทมีแีบบฉบบั

ของตนเอง เว ้จึงไดร้บัการยืนยนัจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขนึทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 

2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทมีอียู่ในประเทศเวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นาํท่านเยยีมชมสุสานกษตัริยไ์คดิงห ์ จากนัน นําท่านชม เจดียเ์ทียนมู่ทรงเกง๋จีนแปดเหลยีมสูงลดหลนักนั 7 ชนัซงึแต่

ละชนัแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตงัเด่นอยู่ริมฝงัแมน่าํหอมจากนนัอิสระชอ้ปปิงทีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ 

ตงัอยู่ริมฝงัแมน่าํหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทรีะลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทวัไป 

คํา       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

จากนําท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่นําหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพนืเมือง 
พกัที Rodsleen Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว** 
 



 

 

29ธค19 พระราชวงัหลวง-เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นกมัทาน-นงัเรือกระดง้ฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกยีนบา้นโบราณ-สะพาน

ญีปุ่ น-ศาลกวนอู (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน  นําท่านชม พระราชวงัหลวงของกษตัริยร์าชวงศเ์หวยีนพระราชวงัแห่งนีสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นที

ประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวยีน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งนีตงัอยู่ใจกลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอนัยงิใหญ่

และงดงามแห่งนีไดถู้กสรา้งขนึตามแบบแผนความเชอืของจีน 

เทียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดินทางสู ่“เมืองโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอนันนัอดตีเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทสีาํคญัแห่งหนึงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

และเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลยีนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็น

เมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมเนืองจากเป็นสถานทสีาํคญัทางประวตัิศาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบูรณะขนึเรือยๆแต่ก็ยงัคง

รูปแบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ดน้าํท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

จากนนั  นาํท่านเดนิทางสู่หมู่บา้นกมัทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นงัเรือกระดง้ 

Cam Thanh Water Coconut Villageหมูบ่า้นเลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตงัอยู่ 

ในสวนมะพรา้วริมแมน่าํ ในอดตีช่วงสงครามทนีีเป็นทพีกัอาศยัของเหลา่ทหาร  

อาชพีหลกัของคนทนีีคืออาชพีประมง ระหว่างการลอ่งเรือท่านจะไดช้ม 

วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพนืเมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะ 

หยอกลอ้กนัไปมานาํทพีายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

จากนัน นําท่านชม  นาํชมOld House of Tan Skyบา้นโบราณซงึเป็นชอืเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามทมีฐีานะดี ชมบา้นไมท้ี

เก่าแก่และสวยงามทสุีดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจุบนัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นทอียู่

อาศยัของทายาทรุ่นทเีจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปตัยกรรมของจีน 

ญีปุ่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวยีนไทฮ็อกทาํเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึงใกลแ้มน่าํทูโบนมี

ประตูออกไม ้สามารถชมววิทวิทศันแ์ละเหน็เรือพายสญัจรไปมาในแมน่าํทูโบนไดเ้ป็นอย่างดนีาํชม  สะพานญีปุ่ นซงึสรา้ง

โดยชมุชนชาวญีปุ่ นเมอื 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศกัดสิทิธิ  ทสีรา้งขนึเพอืสวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญีปุ่ น

เชอืว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ภิพส่วนตวัอยู่ทอีินเดยีและหางอยู่ทญีปีุ่ น ส่วนลาํตวัอยู่ทเีวยีดนาม เมอืใดทมีงักรพลกิตวัจะเกิดนาํ



 

 

ท่วมหรือแผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่ นจึงสรา้งสะพานนีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางลาํตวัเพอืกาํจดัมนัจะไดไ้มเ่กิดภยัพบิตัิขนึอีก ชม

ศาลกวนอูซงึอยู่บนสะพาน ญปีุ่ นและทฮีอยอนัชาวบา้นจะนาํสินคา้ต่าง ๆ ไวท้หีนา้บา้น เพอืขายใหแ้ก่นกัท่องเทยีวท่าน

สามารถซอืของทรีะลกึ เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

คํา  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สูท่ีพกั**โรงแรม  Quoc cuong  Hotel  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

30ธค19  นงักระเชา้ขึนเขาบาน่าฮิลล-์ดานงั-วดัลนิหอ์งึ-สะพานมงักร                 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําทุกท่านเดินทางสู ่บานาฮลิล  ์

บานาฮิลลเ์ป็นทตีากอากาศทดีทีสุีดในเวยีด 

นามกลางไดค้น้พบในสมยัทฝีรงัเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนน 

ออ้มขนึไปบนภูเขาสรา้งทพีกัโรงแรมสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆเพอืใชเ้ป็นสถาน 

ทพีกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทนีงักระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงาม 

เราจะไดเ้หน็ววิธรรมชาติทงันาํตก Toc Tienและลาํธาร Suoi no (ในฝนั) 

จากนัน นังกระเชา้ขึนสูบ่านาฮลิลก์ระเชา้แห่งบานาฮิลลนี์ไดร้บัการบนัทกึสถติิโลกโดย 

World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทยีาวทสุีดประเภทNon Stopโดยไม่หยุด

แวะ 

มคีวามยาวทงัสนิ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทสูีงทสุีดท ี1,294 เมตรนกัท่อง 

เทยีวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยตาํกว่ากระเชา้พรอ้มอ 

ากาศบริสุทธิอนัสดชนืจนทาํใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซาํว่าทนีีไมใ่ช่ยุโรปเพราะ 

อากาศทหีนาวเยน็เฉลยีตลอดทงัปีประมาณ 10 องศาเท่านนัจุดทสูีงทสุีดของ 

บานาฮิลลม์คีวามสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าทอีุดมสมบูรณ์นาํท่านชม 

สะพานสีทอง สถานทีท่องเทียวใหม่ล่าสุดตงัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่าง

สวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์

เทียง           บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮลิล ์

บ่าย  จุดทสีรา้งความตืนเตน้ใหน้กัท่องเทยีวมองดูอย่างอลงัการทซีงึเต็มไปดว้ยเสน่ห ์

แห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยัทีสวนสนุก The Fantasy Park 

ทเีป็นส่วนหนึงของบาน่าฮิลลท์่านจะไดพ้บกบัเครอืงเลน่ในหลายรูปแบบเช่นทา้ 

ทายความมนัสข์องหนงั 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอนืๆถา้ไดโนเสารเ์กมส ์

สนุกๆเครอืงเลน่เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหวัตลอดไปจนถงึระทึกขวญัสนั 



 

 

ประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทรีอท่าน 

พสูิจนค์วามมนัสก์นัอย่างเต็มทใีหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเครอืงเลน่นานาชนิดอย่างจุใจ 

จากนนั แวะสกัการะ วดัลินหอ์งึเป็นวดัทใีหญ่ทสุีดของเมืองดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็น

สถานทบูีชาเจา้แมก่วนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเชอืของชาวบา้นแถบนีนอกจากนียงั

มรูีปปนัปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซงึมคีวามสูงถึง 67 เมตรตงัอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 

เมตรยนืหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทอีอกไปหา

ปลานอกชายฝงัวดัแห่งนีนอกจากเป็นสถานทศีกัดสิิทธิทีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอ

พรแลว้ยงัเป็นอีกหนึงสถานทที่องเทยีวทสีวยงามเป็นอีก 

นึงจุดชมววิทสีวยงามชองเมอืง ดานงั 

จากนัน  นําท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอีกหนึงทเีทยีวดานงัแห่งใหม ่สะพานมงักร 
ไฟสญัลกัษณ์ความสาํเร็จแห่งใหมข่องเวยีดนาม ทมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้ง 

เท่าถนน 6 เลนส ์เชอืมต่อสองฟากฝงัของแมน่าํฮนั ประเทศเวยีดนามสะพานมงักร 

ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นแหลง่ท่องเทยีวดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟืนคืนประเทศ และ 

เป็นการฟืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตงัแต่ปี 2013ดว้ยสถาปตัยกรรม 

ทบีวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหมท่ไีดร้บัแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวยีดนามเมอืกวา่ 

หนึงพนัปีมาแลว้ 
คํา       บริการอาหารเยน็ทีหอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สูท่ีพกั**โรงแรมQuoc Cuong  Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

31ธค19  ดานงั-ชอ้ปปิงตลาดฮาน-เชียงใหม่                    (เชา้/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนนั นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิดานงั 

10.30 น.  ออกเดนิทางกลบัเชยีงใหม ่โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

12.25 น. เดนิทางถงึเชยีงใหม ่ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทยีว 

วนัเดินทางราคาทวัรเ์วียดนามกลาง เว ้ดานงัฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน FD 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

28 ธค 19 31 ธค 19 10 16,900 16,900 15,900 3,000 



 

 

 

อตัราค่าบริการประกอบดว้ย  

 ตวัเครืองบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
 ทีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบ ุ
 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทีท่องเทียวตามรายการระบ ุ
 ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทียวตามรายการ 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ  
 ค่าบริการทวัร ์ 
 ประกนัอบุตัิเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
 ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยูน่อกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกทา่นค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงอืนไขการสาํรองทีนงัและการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลือชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะนัน

ถอืวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไมส่ามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่น

ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 



 

 

3.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษทัฯกาํหนด

ไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอนืทีเดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายต่างๆ

ทีเกดิจากการยกเลิกของท่าน 
4.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 15 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทมีีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 15 ท่านขอสงวนสทิธิเลือนวนัเดินทางหรอืยกเลิกการเดนิทาง 
โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 
5.กรณีทีท่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ทีทุกครงักอ่นทําการออกตวั เนืองจากสาย

การบินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บิน หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตวั

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลยีนเวลาบินเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักล่าว 
6.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพอืการทอ่งเทียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสนิ 
รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษทัฯมสีทิธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทียวเท่านัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การกอ่จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัจากไทย

และตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีใน

กรณีทีเกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัิเหตุใน

รายการท่องเทียว(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการ

ชําระเหมาขาด 
 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัิเหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีทีการตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดนิทาง 

บริษทัฯขอสงวนสทิธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครอืงบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชือได  ้



 

 

 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่วา่ทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เทียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
 การทอ่งเทยีวประเทศเวียดนามนันจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสริมการทอ่งเทยีวดงักลา่ว คอื 

รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พมิ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าทา่น

รบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้ 
 อาหารทีประเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไมค่่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็น

ขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัทปีระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทีมขีนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบนําบางโรงแรมแตล่ะชนัจะมเีพยีงไม่กหีอ้ง 

ซึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละชนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ์งึ 

ขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ 
 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


