
 
 
 
 
 

CODE: BIV12 

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ดานงั – เว ้– พระราชวงัหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม (-/-/เย็น) 

08.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4ประต ู4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airways 

(PG)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 
10.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิ PG 947 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
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12.45 น. ถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลา
ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กับประเทศไทย) เมอืงดานัง

เป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็น
เมอืงทา่ทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ4 ของ
ประเทศเวยีดนามเมอืงนี้เจรญิและเตบิโต มาจาก

หมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ 
จากนัน้  เขา้สูเ่มอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี 

โบราณสถานอันงดงามและทรงคณุคา่วัฒนธรรมทีม่ี
แบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดรั้บการยนืยัน
จาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็น
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหง่ทีม่อียู่
ในประเทศเวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เยีย่มชมพระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีนพระ

ราชวังแหง่นี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2348ในสมัยยาลองเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์หวยีน13 
พระองค ์พระราชวังแหง่นี้ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง เป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแหง่นี้ไดถ้กูสรา้งขึน้ตามแบบแผน
ความเชือ่ของจนี 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาดDong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก 

ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป 
ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร จากน าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรี

พืน้เมอืง 

พกัที ่Golden Hue Hotel  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาวทีเ่มอืงเว ้ประเทศเวยีดนาม** 
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วนัทีส่อง  เจดยีเ์ทยีนมู ่– สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์– น ัง่สามลอ้ซโิคลช่มเมอืงเว ้– ดานงั – บานา่ฮลิล ์  
            (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ ชม เจดยีเ์ทยีนมู่ ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสงูลดหลั่นกัน 7 ชัน้ซึง่แต่ละชัน้แทนภพต่างๆของพระพุทธเจา้ ตัง้เด่นอยูร่มิ
ฝ่ังแม่น ้ าหอมชม สุสานกษตัรยิไ์คดงิหส์ุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดยีวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตกทางเดนิขึน้สสุานไดรั้บการตกแตง่เป็นบันไดมังกรอันโออ่า่    

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
พเิศษ!!น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo)ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็น
จุดเดน่และเอกลกัษณข์องเวยีดนาม (ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่าม

ลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนอูาหาร SEA FOOD 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงทีร่า้นเยือ่ไผ ่รา้นไขมุ่ก และรา้นหนิออ่น 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั  จากน ัน้ น าทกุทา่นเดนิทางสู ่บา

นาฮลิล ์บานาฮลิลเ์ป็นทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลางได ้

คน้พบในสมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนน
ออ้มขึน้ไปบนภเูขาสรา้งทีพั่กโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ
เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนในระหวา่งการรบระหวา่งทีน่ั่งกระเชา้ดว้ย

ความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิัง้

น ้าตก Toc Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) น ัง่กระเชา้
ขึน้สูบ่านาฮลิลก์ระเชา้แหง่บานาฮลิลน์ี้ไดรั้บการบนัทกึ
สถติโิลกโดยWorld Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีย่าว

ทีส่ดุประเภทNon Stopโดยไมห่ยดุแวะมคีวามยาวทัง้ส ิน้ 
5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุที ่1,294 เมตร 
นักทอ่งเทีย่วจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆ

ลอยต ่ากวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธิอ์ันสดชืน่จนท าให ้
ทา่นอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าวา่ทีน่ี่ไมใ่ชย่โุรปเพราะอากาศที่
หนาวเย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นัน้จุดที่

สงูทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนื
ป่าทีอ่ดุมสมบรูณ ์ น าทา่นชมสะพานสทีอง สถานที่
ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อยา่ง

สวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล ์
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บา่ย จุดทีส่รา้งความตืน่เตน้ใหนั้กทอ่งเทีย่วมองดอูยา่งอลังการ
ทีซ่ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการ
ผจญภัยทีส่วนสนุก The Fantasy Park(รวมคา่

เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ หุน่ขีผ้ ึง้ท ีไ่มร่วมใหใ้น
รายการ)ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของบาน่าฮลิลท์า่นจะไดพ้บกับ
เครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบเชน่ทา้ทายความมันสข์องหนัง 

4D, ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิและอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมส์

สนุกๆเครือ่งเลน่เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหัวตลอดไป

จนถงึระทกึขวัญสัน่ประสาทอกีมากมายหรอืชอ้ปป้ิงซือ้
ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายทีร่อ
ทา่นพสิจูน์ความมันสก์ันอยา่งเต็มทีใ่หท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจุใจ 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village**บนบานา่ฮลิล ์
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วนัทีส่าม บานา่ฮลิล–์วดัลนิหอ์ ึง้–เมอืงโบราณฮอยอนั–หมูบ่า้นก ัม๊ทาน–น ัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั–วดัจนี–บา้นโบราณ–
สะพานญีปุ่่ น–ศาลกวนอ–ูสะพานมงักร     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  แวะสกัการะ วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง
ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิ
และเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้

นอกจากนีย้ังมรีปูป้ันปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 
67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยนืหันหลังให ้
ภเูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นี้นอกจาก
เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอ
พรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกี

หนึง่จดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง เดนิทางสู ่“เมอืง
โบราณฮอยอนั”เมอืงฮอยอันนัน้อดตีเคยเป็นเมอืงทา่ 
การคา้ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละ

เป็นศนูยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่ง
ตะวันตกกับตะวันออกองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อย

อันเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่
ส าคัญทางประวัตศิาสตร ์แมว้า่จะผ่านการบรูณะขึน้เรือ่ยๆ
แตก่็ยังคงรปูแบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ด ้

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ กุง้

มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั 
จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นก ัม๊ทานสนุกสนานไปกบั

กจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water 
Coconut Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่น
สวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพั่ก

อาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพี
ประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิ
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จะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน(ไมร่วมคา่ทปิใหแ้กค่นพายเรอื ทา่นละ 
40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)  

จากนัน้ น าทา่นชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุน่ วัดนี้มี

จุดเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามทา่น สามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็น
กน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่า่น  น าชม Old House of Tan Skyบา้นโบราณ ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้น
เดมิ ชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้นไมท้ีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุของเมอืงฮอยอัน สรา้งมากวา่ 200 ปี ปัจจบุันไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยังเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทายาทรุน่ทีเ่จ็ดของตระกลู การออกแบบตัวอาคารเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งอทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี ญีปุ่่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮอ็กท าเป็น

รา้นบตูคิ ดา้นหลงัตดิถนนอกีสายหนึง่ใกลแ้มน่ ้าทโูบนมปีระตอูอกไม ้สามารถชมววิทวิทัศน์และเห็นเรอืพายสญัจรไปมา
ในแมน่ ้าทโูบนไดเ้ป็นอยา่งดนี าชม  สะพานญีปุ่่ นซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมี
ศาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ีมังกรอยูใ่ตพ้ภิพสว่นตัวอยูท่ีอ่นิเดยีและหาง

อยูท่ีญ่ีปุ่่ น สว่นล าตัวอยูท่ีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่งักรพลกิตัวจะเกดิน ้าทว่มหรอืแผน่ดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนี้โดย
ตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมันจะไดไ้มเ่กดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซึง่อยูบ่นสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนั
ชาวบา้นจะน าสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลบับา้น

ไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากน ัน้   น าท่านชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วดานังแห่งใหมส่ะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่ง
ใหม่ของเวยีดนาม ที่มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันประเทศ
เวยีดนามสะพานมังกรถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ เป็นการฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิของประเทศโดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไดรั้บแรง
บันดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 
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ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั **โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** 
 

วนัทีส่ ี ่  ดานงั – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                      (เชา้/-/-) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี ่และของกนิตา่งๆ เป็น

ตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานังไดเ้วลาสมควร  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานัง 
13.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948 

*มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 
15.25 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัรเ์วยีดนามกลาง พกับานา่ฮลิล ์4 วนั 3 คนื บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กมเีตยีง พกัเดีย่ว 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 34+1 12,999 12,999 11,999 4,000 

13 ต.ค.62 16 ต.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

19 ต.ค.62 22 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

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

09 พ.ย.62 12 พ.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

23 พ.ย.62 26 พ.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

30 พ.ย.62 03 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

14 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

21 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

26 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 18,900 18,900 17,900 4,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 19,900 19,900 18,900 4,000 

31 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 34+1 19,900 19,900 18,900 4,000 

 



 
 
 
 
 

CODE: BIV12 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุระหว่าง
การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,
การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของ

ประเทศคะ่) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่น            

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได้
ตามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบ
ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธ ิเ์ลือ่นวนั

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท า

การออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทาง
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่น
เวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
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 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ
และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่
กรมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ

(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น
เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุ ีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ
เปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลายการต์นู ที่
ไมใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุคร ัง้ หาก 

ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุตาม อาจท าให้

ทา่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้ง

ท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 
 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วดงักลา่ว 
คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอ
ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเล
ก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น  
(Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 
 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะช ัน้จะมี
เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละช ัน้และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
 


