
 
 

   
 

 

  

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวงัเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่นําหอม    ( - /-/เยน็) 

.  น. พร้อมกนัที สนามบินดอนเมืองอาคาร  ขาออก ชัน  ประต ู  เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดานังโดยเทียวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง ** 

 
12.10 น. เดนิทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถินที

เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าทีสําคญั



และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจน

กลายเป็นเมืองท่าทีสาํคญั 

จากนนั เดินทางเขา้สู่ เมืองเว้ เมืองทีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมทีมี

แบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดร้ับการยืนยนัจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีมีอยูใ่นประเทศเวียดนามใช ้

เวลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง นาํท่านเยียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวงัแห่งนี

สร้างขึนในปี พ.ศ.  2348 ในสมัยยาลองเคย เป็นทีประทับของพระ มหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 

พระองค ์พระราชวงัแห่งนีตงัอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอนัยิงใหญ่และงดงามแห่งนีไดถู้กสร้างขึนตาม

แบบแผนความเชือของจีนจากนนัอิสระชอ้ปปิงทีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํหอมรอบ

นอกจะเป็นสินคา้ของทีระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทวัไป 

 
คาํ       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

จากนันนําท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่นําหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืนเมือง 

พักที Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว** 

 
 

วนัทีสอง เจดย์ีเทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดงิห์-นงัสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่าฮิลล์ (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

.  น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนําท่านชม เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลียมสูงลดหลนักนั 7 ชนั

ซึงแต่ละชนัแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตงัเด่นอยูริ่มฝังแม่นาํหอม 

จากนนั  นําท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนีเป็นเพียงสุสานเดียวทีมีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินขึนสุสานไดร้ับการตกแต่ง

เป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า 

พิเศษ!!นําท่านนังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ

เวียดนาม (**สําหรับการชมเมืองทางทัวร์ได้จัดให้ท่านนังรถสามล้อ (รวมในค่าบริการแล้ว 

และเป็นธรรมเนียมทีต้องมค่ีาทิปให้แก่คนขีสามล้อ ท่านละ  บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)    



เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารSEA FOOD)  

บ่าย  นําท่านเดนิทางสู่เมืองดานัง 

จากนนั นําทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นทีตากอากาศทีดี

ทีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝรังเศสเขา้

มาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนออ้มขึนไป

บนภูเขาสร้างทีพักโรงแรมสิงอาํนวยความสะดวก

ต่างๆเพือใช้เป็นสถานทีพักผ่อนในระหว่างการรบ

ระหว่างทีนังกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความ

สวยงามเราจะไดเ้ห็นวิวธรรมชาติทงันาํตก Toc Tien

และลาํธาร Suoi no (ในฝัน) จากนนั นังกระเช้าขึนสู่

บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นีได้รับการบันทึก

สถิติโลกโดยWorld Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทียาวทีสุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทงัสิน 

,  เมตรและเป็นกระเชา้ทีสูงทีสุดที ,  เมตรนักท่องเทียวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆ

ลอยตาํกว่ากระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธิอนัสดชืนจนทาํให้ท่านอาจลืมไปเสียดว้ยซําว่าทีนีไม่ใช่ยุโรปเพราะ

อากาศทีหนาวเยน็เฉลียตลอดทงัปีประมาณ  องศาเท่านนัจุดทีสูงทีสุดของบานาฮิลลมี์ความสูง ,  เมตร

กบัสภาพผืนป่าทีอุดมสมบูรณ์นาํท่านชมสถานทีท่องเทียวใหม่ล่าสุดตงัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม 

บนเขาบาน่าฮิลล ์

 
บ่าย  จุดทีสร้างความตืนเตน้ให้นักท่องเทียวมองดูอย่าง

อลังการทีซึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและ

จิน ตนา ก าร ข องก าร ผจ ญภัย ที สว นสนุก  The 

Fantasy Park(รวมค่าเครืองเล่นบนสวนสนุก 

ยกเว้น รถรางและบ้านผสิีงทีไม่รวมให้ในรายการ)ที

เป็นส่วนหนึงของบาน่าฮิลลท่์านจะไดพ้บกบัเครือง

เล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทายความมนัส์ของหนงั 

D, ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว

ตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสันประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปปิงซือของทีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีก

มากมายทีรอท่านพิสูจนค์วามมนัส์กนัอยา่งเต็มทีใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

เยน็  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล์ 



นําท่านเข้าสู่ทีพัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์ 

 
 

วนัทีสาม บาน่าฮิลล์-วดัลินห์องึ-เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บ้านกัมทาน-นังเรือกระด้งฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกียนบ้านโบราณ-

สะพานญีปุ่ น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

.  น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั  แวะสักการะ วัดลินห์อึงเป็นวดัทีใหญ่ทีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานทีบูชาเจ้าแม่

กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชือของชาวบา้นแถบนีนอกจากนียงัมีรูปปันปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึงมี

ความสูงถึง  เมตรตงัอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง  เมตรยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงทีออกไปหาปลานอกชายฝัง

วัด แ ห่ งนีน อกจ า กเ ป็ นส ถ า นที ศัก ดิ สิ ท ธิ ที

ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็น

อีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีสวยงามเป็นอีกนึงจุด

ชมวิวทีสวยงามชองเมือง ดานงั 

เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอนั

นนัอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ทีสาํคญัแห่งหนึง

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลาง

ของการ แลกเปลียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมือง

มรดกโลกทางวฒันธรรมเนืองจากเป็นสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึนเรือยๆแต่ก็

ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้าํท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอยอนั 

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกมัทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut 

Villageหมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตงัอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นาํ ในอดีตช่วงสงครามทีนีเป็นทีพกัอาศยัของ

เหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 

ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํทีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรี

สุดสนุกสนาน (**สําหรับการเข้าชมหมู่บ้านทางทัวร์ได้จัดให้ท่านนังเรือกระด้ง (รวมในค่าบริการแล้ว และ

เป็นธรรมเนียมทีต้องมีค่าทิปให้แก่คนพายเรือ ท่านละ  บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 



 
จากนนั นําท่านชมวัดฟุ๊ กเกียนเป็นสมาคมชาวจีนที

ใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็น

ทีพบปะของคนหลายรุ่น    วดันีมีจุดเด่นอยู่

ทีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน 

สามารถทาํบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ 

คือ การนําธูปทีขดเป็นก้นหอย มาจุดทิงไว้

เพือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นาํชมOld House 

of Tan Sky บ้านโบราณ ซึงเป็นชือเจา้ของ

บา้นเดิมชาวเวียดนามทีมีฐานะดี ชมบ้านไมที้เก่าแก่และสวยงามทีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากว่า  ปี 

ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นทีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นทีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตวั

อาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติด

ถนนเหวียนไทฮ็อกทาํเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึงใกลแ้ม่นาํทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชม

วิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่นาํทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีนาํชม  สะพานญีปุ่ นซึงสร้างโดยชุมชน

ชาวญีปุ่นเมือ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัดิสิทธิ  ทีสร้างขึนเพือสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญีปุ่น

เชือว่ามี มงักรอยูใ่ตพิ้ภพส่วนตวัอยู่ทีอินเดียและหางอยู่ทีญีปุ่น ส่วนลาํตวัอยู่ทีเวียดนาม เมือใดทีมงักรพลิกตวั

จะเกิดนาํท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญีปุ่ นจึงสร้างสะพานนีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลาํตวัเพือกาํจดัมนัจะไดไ้ม่

เกิดภยัพิบติัขึนอีก ชมศาลกวนอูซึงอยู่บนสะพาน ญีปุ่นและทีฮอยอนัชาวบา้นจะนาํสินคา้ต่าง ๆ ไวที้หนา้บา้น 

เพือขายให้แก่นักท่องเทียวท่านสามารถซือของทีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ 

เป็นตน้ 



 
จากนนั  นําท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridge อีกหนึงทีเทียวดานังแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความสาํเร็จ

แห่งใหมข่องเวียดนาม ทีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นาํฮนั

ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวดานงั เป็นสัญลกัษณ์ของการฟืนคืนประเทศ 

และเป็นการฟืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตงัแต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบวกกบั

เทคโนโลยีสมยัใหม่ทีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวียดนามเมือกว่าหนึงพนัปีมาแลว้ 

 
คาํ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเข้าสู่ทีพัก**โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว** 

วนัทีสี  ดานัง-ช้อปปิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-) 

.  น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั นาํท่านเดินเทียวและชอ้ปปิงในตลาดฮานซึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหรี และของกินต่างๆ 

เป็นตลาดสดและขายสินคา้พืนเมืองของเมืองดานงั 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 

.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทียวบนิที  FD637 

** มบีริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง ** 

14.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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



 

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอนั  วัน  คืน บิน FD 

เริมเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มเีตียง พักเดยีว 

 ก.พ.   ก.พ.  24 16,900 16,900 15,900 4,0  

 ก.พ.   ก.พ.  34 14,900 14,900 13,900 4,0  

 ก.พ.   ก.พ.  34 14,900 14,900 13,900 4,0  

 ก.พ.   ม.ีค.  24 13,900 13,900 12,900 4,0  

 ม.ีค.   ม.ีค.  24 13,900 13,900 12,900 4,0  

 มี.ค.   มี.ค.  24 13,900 13,900 12,900 4,0  

 มี.ค.   มี.ค.  34 13,900 13,900 12,900 4,0  

 มี.ค.   มี.ค.  24 13,900 13,900 12,900 4,0  

 มี.ค.   มี.ค.  34 13,900 13,900 12,900 4,0  

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ  คืน พักห้องละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษนีํามันและภาษตีวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 



 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและ

ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ  บาท/ทริป/ลูกทัวร์  ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงือนไขการสํารองทีนงัและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 7,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า  วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยดุนักขัตฤกษ์ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจาํโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง  -  วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงินมัดจําทังหมด 

 ยกเลกิภายใน  วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วันทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือนไขอืน ๆ :  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดนิทางใน

คณะเดยีวกนั บริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมีผู้ เดนิทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน, ตวัรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ

ออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสิน 

 



รายละเอยีดเพิมเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตภุยัพิบัตทิางธรรมชาติ(ซึง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 การท่องเทียวประเทศเวยีดนามนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียวดงักล่าว 

คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม ทางบริษัทฯ จะขอถือ

ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีประเทศเวียดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลก็

จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

 



รายละเอยีดห้องพกัทีประเทศเวยีดนาม 

 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอ่ีางอาบนําบางโรงแรมแต่ละชันจะมีเพยีง

ไม่กห้ีอง 

ซึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ตดิกนัและอาจจะได้คนละชันและบางโรงแรมอาจจะไม่

มีลฟิต์ซึง 

ขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


