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วนัแรก    กรุงเทพฯ – สนามบนิดานงั – สะพานมงักร               ( - /-/เย็น)                                                                                                                         
13.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี 
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

16.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงัโดยเทีย่วบนิ FD 638 

 

 
**ต ัง้แตพ่เีรยีด 30 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขาไป โดยออกจาก

สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ เวลา 15.10 น. และถงึสนามบนิดานงั เวยีดนาม เวลา 17.00 น. เวลานดัหมายที่
ดอนเมอืงเวลา 12.00 น.** 

18.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม 

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 
เมืองดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขา

หินอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคัญและเป็นเมืองใหญ่
อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและ
เตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมือง

ท่าทีส่ าคัญ 
จากน ัน้   น าท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridge อีก

หนึ่ งที่ เที่ ย วดา นังแห่ ง ใหม่สะพานมั งกรไฟ

สัญลักษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มี
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ความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันประเทศเวียดนาม

สะพานมังกรถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่วดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กว่าหนึง่พันปีมาแลว้ 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โรงแรม Regina Danang Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** ของ
เวยีดนาม 
 

วนัทีส่อง ฮอยอนั–เมอืงโบราณฮอยอนั–หมูบ่า้นก ัม๊ทาน–น ัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั–วดัจนี–บา้นโบราณ–สะพาน
ญีปุ่่น–ศาลกวนอู–สุสานกษตัรยิไ์คดงิห–์เจดยีเ์ทยีนมู–่เว–้ลอ่งแมน่ า้หอม   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เดนิทางสู่“เมอืงโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอันนั้นอดตี

เคยเป็นเมอืงท่าการคา้ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เน่ืองจากเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์แมว่้าจะผ่านการบูรณะขึน้เรือ่ยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบ

ของเมอืงฮอยอันไวไ้ด ้  

 

จากนัน้   เดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้Cam Thanh Water Coconut 
Villageหมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง 

ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะ
หยอกลอ้กันไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสดุสนุกสนาน (ไมร่วมคา่ทปิคนพายเรอื ทา่น
ละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั 
จากน ัน้ น าทา่นชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเกา่แก่ทีส่ดุของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลาย

รุ่น  วัดน้ีมีจุดเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิีสมัยโบราณ 

คือ การน าธูปที่ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พื่อ เป็นสริมิงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky 
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บา้นโบราณซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิชาวเวียดนามที่มฐีานะดี ชมบา้นไมท้ีเ่ก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดของ

เมอืงฮอยอัน สรา้งมากว่า 200 ปี ปัจจุบันไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและยังเป็นทีอ่ยู่อาศัยของทายาท
รุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี 
ญี่ปุ่ น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบูตคิ ดา้นหลังตดิถนนอีกสายหนึง่

ใกลแ้ม่น ้าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมววิทวิทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็น
อย่างด ี

 

น าชม   สะพานญี่ปุ่นซึ่งสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้
ศักดิส์ทิธิ ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตัวอยู่ที่อนิเดียและ
หางอยู่ทีญ่ี่ปุ่ น ส่วนล าตัวอยู่ทีเ่วียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าท่วมหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่ นจงึ

สรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิึน้อีกชม ศาลกวนอ ูซ ึง่อยู่
บนสะพาน ญี่ปุ่ นและที่ฮอยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆไวท้ี่หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นักท่องเที่ยวท่าน
สามารถซือ้ของที่ระลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ จากนั้นเดนิทางสู่

เมอืงเว ้ 
จากนัน้  เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรม

ที่มีแบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดร้ับการยนืยันจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศ
เวยีดนามใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง  
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น าท่านชม เจดยีเ์ทยีนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลีย่มสงู

ลดหล่ันกัน 7 ชั ้นซึ่งแต่ละชั ้นแทนภพต่างๆ ของ
พระพุทธเจา้ ตัง้เด่นอยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอม  น าท่านชม 
สุสานกษตัรยิไ์คดงิหส์ุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสาน

เดียวที่มีการผสมผสานระห ว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดนิขึ้น
สุสานไดร้ับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า  

จากนั้น อสิระชอ้ปป้ิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาด
ใหญ่ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของ
ทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป 

(หมายเหตุ: ต ัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 
บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มไ่ป สุสานกษตัรยิไ์คดงิห)์ 

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

จากน ัน้ น าท่าน ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม 
พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 
พกัที ่Jasmine Hotel or Alba Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** ของเวยีดนาม 

 
 

วนัทีส่าม เว ้– พระราชวงัหลวง – น ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่– ดานงั – บานา่ฮลิล ์        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเยี่ยมชมพระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีนพระราชวังแห่งน้ีสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348

ในสมัยยาลองเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิ์ราชวงศเ์หวียน13 พระองค ์พระราชวังแห่งน้ีตัง้อยู่ใจ
กลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอันยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึน้ตามแบบแผนความเชือ่ของจนี  
พเิศษ!!น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจุดเดน่และเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 
(ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)  
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เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  

 น าท่านชอ้ปป้ิงที ่รา้นเยือ่ไผ ่รา้นไขมุ่ก และรา้นหนิออ่น 
จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั 
 เดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานา

ฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุด
ในเวียดนามกลางไดค้น้พบใน
สมัยที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง

เวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้ม
ขึน้ไปบนภูเขาสรา้งทีพ่ักโรงแรม
สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพือ่

ใ ช ้เ ป็ น ส ถ านที่ พั ก ผ่ อ น ใ น
ระห ว่างการรบระหว่างที่ น่ั ง
กระเชา้ดว้ยความเสียวพรอ้ม

ความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิว
ธรรมชาติทั ้งน ้ าตก  Toc Tien
และล าธารSuoi no  จากนั้น น ัง่

กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิลก์ระเชา้
แห่งบานาฮลิลน้ี์ไดร้ับการบันทกึ
สถติโิลกโดย World Record ว่า

เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุด
ประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีสู่งที่สดุที ่1,294 เมตร
นักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธิอั์นสดชืน่จน

ท าใหท้่านอาจลืมไปเสยีดว้ยซ ้าว่าที่น่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ปีประมาณ 10 
องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮลิล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์น าท่านชม 
สะพานสทีอง สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ล่าสดุตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล ์



CODE : BIV25 
 

 

 
บ่าย  จดุทีส่รา้งความตืน่เตน้ใหนั้กท่องเทีย่วมองดูอย่าง 

อลังการที่ซ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านาน
และจนิตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก 
The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่น

บนสวนสนุก ยกเวน้ หุ่นขีผ้ ึง้ทีไ่ม่รวมให้
ในรายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์
ท่านจะไดพ้บกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ

เช่นทา้ทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึก
ขวัญกับบา้นผีสงิและอื่นๆถา้ไดโนเสารเ์กมส์

สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวยีน

หัวตลอดไปจนถงึระทึกขวัญสั่นประสาทอีก
มากมายหรือชอ้ปป้ิงซื้อของที่ระลึกภายใน
สวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่าน

พิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ใหท้่านได ้
สนุกสนานต่อกับเครือ่งเล่นนานาชนดิอย่างจุใจ 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานา่ฮลิล ์
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วนัทีส่ ี ่ บานา่ฮลิล ์– วดัลนิหอ์ึง้ – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ   (เชา้/กลางวนั/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  อสิระใหท้่านพักผ่อนกับกจิกรรมบนบาน่าฮลิลอ์ย่างเต็มอิม่ 

11.30 น. น าท่านเดนิทางลงจากเขาบาน่าฮลิล ์
เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้  แวะสักการะ วดัลนิหอ์ึง๋เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของ

เมืองดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่
บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต่์างๆตามความ
เชื่อของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปปั้นปูน
ขาวเจา้แม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร

ตัง้อยู่นฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยืนหันหลังให ้
ภูเขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งน้ี

นอกจากเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบ
ไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิทีส่วยงาม

ชองเมอืง ดานัง   จากนัน้ น าท่านเดนิเทีย่วและช ้

อปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนิด เชน่ผา้ เหลา้ บุหรี ่และของกนิต่างๆ เป็นตลาดสดและ
ขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานงั 
18.50 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD639 

** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

20.35 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
**ต ัง้แตพ่เีรยีด 30 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป ทางสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขากลบั โดยออกจาก
สนามบนิดานงั เวยีดนาม เวลา 17.30 น. และถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. กรุณาสอบถาม

เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง** 
…………………………………………………………………. 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

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

เริม่เดนิทาง 
กลบัจาก
เดนิทาง 

จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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

22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

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

05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

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

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

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

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

10 ม.ค.63 13 ม.ค.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

08 ก.พ.63 11 ก.พ.63 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

14 ก.พ.63 17 ก.พ.63 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

22 ก.พ.63 25 ก.พ.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

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

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

28 ม.ีค.63 31 ม.ีค.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

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

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34 17,900 17,900 16,900 4,000 

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

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

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

✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวั
ของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

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

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดี
ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั
หยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรม
เนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั
ทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ
ท าการเลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทั
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ฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของทา่น 
• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิ์

เล ือ่นวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการ

เดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก
คร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธ
ในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบ
หากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่
อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้

เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ
เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและ
ไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 
➢ ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราป๊ัม

ลายการต์ูน ทีไ่มใ่ช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นก่อน
การเดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 
อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้
เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง
ทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 



CODE : BIV25 
 

 

➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ
ใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่าย
คา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

➢ อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

➢ หอ้งพกัแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 
(Triple Room)  

หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนับางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 
1 เตยีงเสรมิ 
➢ โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแตล่ะ

ช ัน้จะมเีพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะ
ไดค้นละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

  


