
 
 

 



 
 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร              (-/-/เยน็) 
13.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 
16.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทีย่วบิน FD 638 

 

 
**ต้ังแต่พีเรียด 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง

กรุงเทพฯ เวลา 15.10 น. และถึงสนามบินดานัง เวียดนาม เวลา 17.00 น. เวลานัดหมายที่ดอนเมืองเวลา 12.00 น.** 

18.20 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินที่
เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคญัและ
เป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวยีดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่า
ที่ส าคญั 

จากน้ัน   น าท่าน ชมสะพานแห่งรัก (Love Bridge) และชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหน่ึงที่เที่ยวดานังแห่งใหม่
สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ 
เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮันประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็น



 
 

สัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วย
สถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกว่าหน่ึงพนัปี
มาแลว้ 

  
ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก**โรงแรม Lavender Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** มาตรฐานเวียดนาม 

วันที่สอง น่ังกระเช้า • บานาฮิลล์ • ดานัง • วัดลินห์อึง้   (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นที่ตาก
อากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบ
ในสมยัที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนามได้
มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่
พกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อ
ใช้เป็นสถานที่พกัผ่อนในระหว่างการรบ
ระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อม
ความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้ง
น ้ าตก Toc Tienและล าธารSuoi no  จากนั้น 
น่ังกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์กระเชา้แห่งบานาฮิลล์น้ีได้รับการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้า
ไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยดุแวะมีความยาวทั้งส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ที่สูงที่สุดที่ 1,294 
เมตรนักท่องเที่ยวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจน
ท าใหท้่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้ าวา่ที่น่ีไม่ใช่ยโุรปเพราะอากาศที่หนาวเยน็เฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้น
จุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์น าท่านชม สะพานสีทอง สถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์



 
 

 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

 จุดที่สร้างความต่ืนเตน้ให้นักท่องเที่ยวมองดูอยา่ง
อลังการที่ ซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก  The 

Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก 
ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วน
หน่ึงของบาน่าฮิลล์ท่านจะไดพ้บกับเคร่ืองเล่นใน
หลายรูปแบบเช่นทา้ทายความมันส์ของหนัง 4D, 
ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอ่ืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์
สนุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว
ตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีก
มากมายที่รอท่านพสูิจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที่ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 



 
 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดานัง 
จากนั้น แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมือง

ดานังภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่
กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเช่ือของชาวบา้น
แถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซ่ึงมี
ความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูน่ฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตร
ยนืหันหลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดัแห่ง
น้ีนอกจากเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวบา้นมากราบไหว้
บูชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมววิที่สวยงามของเมืองดานงั 

ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก **โรงแรม GOLDEN BAY DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว** 

  
 

    
 

วันที่สาม  ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • น่ังเรือกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้านโบราณ • สะพาน
ญ่ีปุ่ น • ศาลกวนอู • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ล่องแม่น ้าหอม     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่“เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า
การคา้ที่ส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่าง



 
 

ตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เน่ืองจากเป็น
สถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้า่จะผา่นการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้  

จากนั้น   เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมา
น าที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
จากน้ัน  น าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น  วดัน้ี

มีจุดเด่นอยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายโุดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปที่ขด
เป็นกน้หอย มาจุดทิ้งไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของ
บา้นเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบา้นไมท้ี่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากวา่ 200 ปี ปัจจุบนั
ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นที่อยูอ่าศยัของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็น
การผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น และเวยีดนาม ดา้นหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็
อกท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น ้ าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็น
เรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้ าทูโบนไดเ้ป็นอยา่งดี น าชม  สะพานญี่ปุ่ นซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเม่ือ 400 กว่าปี
มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่ามี มังกรอยูใ่ตพ้ิภพ
ส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่ น ส่วนล าตัวอยู่ที่ เวียดนาม เม่ือใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน ้ าท่วมหรือ
แผน่ดินไหว ชาวญี่ปุ่ นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล าตวัเพือ่ก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพบิติัขึ้นอีก 



 
 

  
ชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่ นและที่ฮอยอันชาวบา้นจะน าสินค้าต่าง ๆไวท้ี่หน้าบา้น เพื่อขายให้แก่
นักท่องเที่ยวท่านสามารถซ้ือของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบา้นได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ จากนั้น
เดินทางสู่เมืองเว ้ 

จากนั้น  เดินทางเขา้สู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมที่มีแบบ
ฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยนืยนัจาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมใน
ปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยูใ่นประเทศเวยีดนามใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

จากนั้น  น าท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตั้ง
เด่นอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าหอม จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าหอมรอบนอก
จะเป็นสินคา้ของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป 

  
ค า่       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

 
จากน้ัน น าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืน้เมือง 



 
 

  
พักที ่Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** มาตรฐานเวียดนาม  

วันที่ส่ี  พระราชวังหลวง • น่ังรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ                  (เช้า/กลางวัน/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยา
ลองเคยเป็นที่ประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็น
มรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นตามแบบแผนความเช่ือของจีน  
พิเศษ!!น าท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิป
คนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)  

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 
จากนั้น  น าท่านเดินเที่ยวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็น

ตลาดสดและขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงั 
ไดเ้วลาสมควร  น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 
18.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 639 

*มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง * 



 
 

20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
**ต้ังแต่พีเรียด 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลีย่นแปลงเวลาบิน ขากลับ โดยออกจากสนามบินดานัง 

เวียดนาม เวลา 17.30 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง** 

************************************************* 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทัวร์เวยีดนามกลาง พกั 5 ดาว 4 วนั 3 คืน บิน FD 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

13 เม.ย.63 16 เม.ย.63 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 



 
 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 



 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน า้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม                                                            
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียงไม่กี่
ห้องซ่ึง  ในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


