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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดานงั – เว ้– พระราชวงัเว ้– ตลาด Dong Ba – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม  
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดานงั – เว ้– พระราชวงัเว ้– ตลาด Dong Ba – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม  
                       ( - / ขนมปังบ ัน๋หมี ่/ เย็น) 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรเ์วย ์
VIETJET AIR โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิ VZ 960 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่

เวยีดนาม เทา่กับประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญและเป็น

เมอืงใหญ่อนัดับ 4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ที่
ส าคัญ ** บรกิารขนมปังบ ัน๋หมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวยีดนามหรอืแซนวชิเวยีดนาม** 



 
 
 
 
 

CODE: BIV13 

 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงามและทรงคณุคา่วัฒนธรรมทีม่แีบบฉบบั
ของตนเอง เว ้จงึไดรั้บการยนืยันจาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 
2536 ใหเ้ป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหง่ทีม่อียูใ่นประเทศเวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง น าทา่นชม พระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน พระราชวังแหง่นี้สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348 ในสมัย
ยาลองเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์หวยีน  13 พระองค ์พระราชวังแหง่นีต้ัง้อยูใ่จกลางเมอืงเป็นมรดก
ตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแหง่นี้ไดถ้กูสรา้งขึน้ตามแบบแผนความเชือ่ของจนี 

 

  
 
จากนัน้ อสิระชอปปิงที ่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก 

ดา้นในเป็นของใชท้ั่วไป 
ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

น าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 
จากน ัน้  พกัที ่Jasmine Hotel or Alba Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** ของมาตรฐานเวยีดนาม 

 
วนัทีส่อง เว ้– เจดยีเ์ทยีนมู ่– สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์– น ัง่สามลอ้ซโิคล ่– ดานงั – บานา่ฮลิล ์    
                      ( เชา้ / กลางวนั / เย็น) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู ่ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสงูลดหลั่นกนั 7 ชัน้ซึง่แตล่ะชัน้แทนภพตา่ง ๆ ของพระพทุธเจา้ ตัง้

เดน่อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอม จากนัน้ น าทา่นชม สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์สสุานแหง่นี้เป็นเพยีงสสุานเดยีวทีม่กีารผสมผสาน
ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดนิขึน้สสุานไดรั้บการตกแตง่เป็นบนัไดมงักรอันโอ่
อา่ 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

พเิศษ!! น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจุดเดน่และเอกลกัษณข์องเวยีดนาม  (ไมร่วม
คา่ทปิคนขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั 
จากน ัน้ เดนิทางสู ่บานา่ฮลิล ์บาน่าฮลิลเ์ป็นทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครอง

เวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภเูขาสรา้งทีพั่กโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่

พักผ่อนในระหวา่งการรบระหวา่งทีน่ั่งกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก Toc 
Tien และ ล าธาร Suoi no (ในฝัน) 
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จากน ัน้ น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แหง่บานาฮลิลน์ี้ไดรั้บการบนัทกึสถติโิลกโดย World Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้า

ทีย่าวทีส่ดุประเภท Non Stopโดยไมห่ยดุแวะมคีวามยาวทัง้ส ิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุที ่1,294 เมตร
นักทอ่งเทีย่วจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกและบางจดุม ี เมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้ พรอ้มอากาศบรสิทุธิอ์ันสดชืน่จนท าให ้
ทา่นอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าวา่ทีน่ี่ไมใ่ชย่โุรปเพราะอากาศทีห่นาวเยน็เฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นัน้จุดทีส่งู

ทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์  น าทา่นชม สะพานสทีอง สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล ์

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

บา่ย  จุดทีส่รา้งความตืน่เตน้ใหนั้กทอ่งเทีย่วมองดอูยา่งอลังการที่
ซ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญ
ภัยทีส่วนสนุก The Fantasy Park (รวมคา่เครือ่งเลน่

บนสวนสนุก ยกเวน้ หุน่ขีผ้ ึง้ท ีไ่มร่วมใหใ้นรายการ)ที่
เป็นสว่นหนึง่ของบาน่าฮลิลท์า่นจะไดพ้บกับเครือ่งเลน่ใน
หลายรปูแบบเชน่ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญ

กับบา้นผสีงิและอืน่ ๆ ถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุก ๆ เครือ่งเลน่
เบา ๆ รถไฟเหาะแมงหมนุเวยีนหัวตลอดไปจนถงึระทกึขวัญ

สัน่ประสาทอกีมากมายหรอืชอปปิงซือ้ของทีร่ะลกึภายใน
สวนสนุกอยา่งจุใจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูน์ความมันส์

กันอยา่งเต็มทีใ่หท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจุใจ 
เย็น   บรกิารอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั **โรงแรมMecure Bana Hill French Village บนบานา่ฮลิล ์
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วนัทีส่าม บานา่ฮลิล ์– วดัลนิหอ์ ึง๋ – เมอืงโบราณฮอยอนั – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – น ัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั – วดัจนี – 
    บา้นโบราณ – สะพานญีปุ่่ น – ศาลกวนอู – สะพานมงักร    (เชา้ / กลางวนั / เย็น) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  สกัการะ วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานังภายใน
วหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองค์
ตา่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนีน้อกจากนี้ยังมรีปูป้ันปนู

ขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว
กวา้ง  35 เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเลคอย

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา นอกชายฝ่ังวัดแหง่นี้
นอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอ
พรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุด

ชมววิทีส่วยงามชองเมอืง ดานัง  
จากน ัน้ เดนิทางสู ่“เมอืงโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอันนัน้
อดตีเคยเป็นเมอืงทา่ การคา้ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ในเอเชยีตะวันออก

เฉียงใตแ้ละเป็นศนูยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่ง
ตะวันตกกับตะวันออกองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม แมว้า่จะผา่นการบรูณะ
ขึน้เรือ่ย ๆ แตก่็ยังคงรปูแบบของเมอืงฮอยอันไวไ้ดน้ าทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงฮอยอัน 

เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั 

จากนัน้  เดนิทางสูห่มูบ่า้นก ัม๊ทานสนุกสนานกับการน ัง่เรอืกระดง้ 
Cam Thanh Water Coconut Villageหมูบ่า้นเล็ก ๆใน

เมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงคราม
ทีน่ี่เป็นทีพั่กอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอื
อาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะ
หยอกลอ้กันไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรสีดุ

สนุกสนาน (ไมร่วมคา่ทปิคนพายเรอื ทา่นละ 40 บาท/ตอ่
ทา่น/ตอ่ทรปิ) จากนัน้ น าทา่นชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีที่
ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคน

หลายรุน่ วัดนี้มจีุดเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามทา่น 
สามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็น
กน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่า่น  น าชม Old 

House of Tan Skyบา้นโบราณ ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิ
ชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้นไมท้ีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุ
ของเมอืงฮอยอัน สรา้งมากวา่ 200 ปี ปัจจบุันไดรั้บการอนุรักษ์

ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยังเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของทายาทรุน่ทีเ่จ็ดของ
ตระกลู การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่ง
อทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี ญีปุ่่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้

อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบตูคิ ดา้นหลังตดิถนน
อกีสายหนึง่ใกลแ้มน่ ้าทโูบนมปีระตอูอกไม ้สามารถชมววิ
ทวิทัศน์และเห็นเรอืพายสญัจรไปมาในแมน่ ้าทโูบนไดเ้ป็นอยา่ง

ด ี น าชม  สะพานญีปุ่่ นซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 
กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่
สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ีมังกรอยูใ่ตพ้ภิพสว่นตัว

อยูท่ีอ่นิเดยีและหางอยูท่ีญ่ีปุ่่ น สว่นล าตัวอยูท่ีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าทว่มหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่่ น
จงึสรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมันจะไดไ้มเ่กดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซึง่อยูบ่นสะพาน 

ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ 
เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 
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จากนัน้  น าทา่นชมสะพานมงักร Dragon Bridge อกีหนึง่ทีเ่ทีย่ว
ดานังแหง่ใหมส่ะพานมังกรไฟสญัลักษณ์ความส าเร็จแหง่ใหม่
ของเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 

เลนส ์เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮันประเทศเวยีดนาม
สะพานมังกรถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดานัง เป็น
สญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ

ของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013ดว้ยสถาปัตยกรรม
ทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจากต านาน

ของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 
ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** ของมาตรฐานเวยีดนาม- 
 

วนัทีส่ ี ่  ดานงั – ชอปปิงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                    ( เชา้/-/- ) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิเทีย่วและชอปปิงในตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี ่และของกนิตา่ง ๆ เป็น
ตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานัง 
13.15 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่VZ961 
14.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

        อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัเดนิทางทวัร ์มหศัจรรย.์..บานา่ฮลิล ์เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื บนิ VZ 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

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

05 พ.ย.62 08 พ.ย.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

19 พ.ย.62 22 พ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

10 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
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17 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

24 ธ.ค.62 27 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

31 ธ.ค.62 03 ม.ค. 63 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

03 ม.ค. 63 06 ม.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

07 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

14 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

21 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

31 ม.ค. 63 03 ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

07 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

18 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

28 ก.พ. 63 02 ม.ีค. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 ม.ีค. 63 14 ม.ีค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

20 ม.ีค. 63 23 ม.ีค. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

24 ม.ีค. 63 27 ม.ีค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธ ิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

 คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอุบตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตรุะหวา่ง
การเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธ ิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 

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

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ ซกัรดี ที
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การนดัหยดุงาน,  
การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทย และ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

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

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

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 จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการเลือ่น            
การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได้

ตามความเป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่
เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธ ิเ์ลือ่นวนั

เดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทาง
บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่น
เวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

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

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษิทัฯ มสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ ราคา และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไม่
สามารถเดนิทางได ้บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ หนงัสอืเดนิทางหา้มขาด หา้มช ารุด 
หา้มเปียกน า้ หา้มสแตมป์ตวัการต์นูหรอืสแตมป์อยา่งอืน่ทีไ่มใ่ชส่แตมป์จากศลุกากรของประเทศน ัน้ๆ เพราะเป็น

เอกสารราชการ ส าคญัอยา่งย ิง่ ไมเ่ชน่น ัน้พาสปอรต์ของทา่นจะไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทวัร ์
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆไดท้กุกรณี 

 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ หรอืเหตภุยัพบิตั ิ
ทางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 
 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก

อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้, เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด 

กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตทุ ีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
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 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธ ิ์
ปรบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. 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 
 หอ้งพกัแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น  

(Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนับางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 
   โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะช ัน้จะม ี 

เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละช ัน้และบาง 
โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
 


