
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือสทีอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรอืกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตืน่ตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรอืชมสองฝัง่แม่น ้าหอม ,นัง่รถซิโคล่ชมเมืองเว ้

 อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาต ิบนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 2 ม้ือ 

 ฟรหีมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานงั 4 ดาว 

 



 

ก าหนดการเดินทาง: ธนัวาคม - มีนาคม 2566 

วนัแรก  กรุงเทพ – ดานงั – สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร – สะพานมงักรพ่นไฟ 

12.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการบิน 

VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

15.50 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั โดยเที่ยวบินที่  VZ962 

17.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าท่านขึ้ นรถโคช้ปรบัอากาศ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากน้ัน

น าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลังจากปลากลายเป็นมงักรใน

ระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็น

สะพาน 6 เลนส์ ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 

21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง  หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน–หมู่บา้นกัม๊ทาน–ล่องเรือกระดง้ – ฮอยอนั - หาดหมีเคว – เว ้– วดัเทียน

มู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (2)   

จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains 

และน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมีแหล่ง

วัตถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต 

ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊

ทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ 

เป็นหมูบ่า้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริม

แม่น ้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะ

ขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมา

น าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมือง

มรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 

200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้น

ศิลปะและการแกะสลกั ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาต



 

ใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดงันั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซ่ึง

เป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซ่ึงเช่ือว่าถูกสรา้งเพ่ือเช่ือมคนในชุมชนหลากหลายเช่ือชาติเขา้ดว้ยกนั ชม 

พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซ่ึง

สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเข ้า

เมื่อศตวรรษท่ี 17 น าท่านถ่ายรูปกบั หาดหมีเคว (My 

Khe Beach)ซ่ึงเป็นหาดท่ีสวยปังท่ีสุดของดานังก็ว่าได ้

หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวา้งขวาง และมีความยาวถึง 

10 กิโลเมตร ทรายท่ีน่ีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้

มากๆ มีแนวเกา้อ้ีชายหาดท่ีหลังคามุงดว้ยจากตั้งเรียง

ราย สามารถนอนเอนและมองดูน ้าทะเลสีฟ้าอมเขียวได้

แบบเพลินๆทั้งวนั โดยหาดหมีเควมีช่ือเสียงมากในช่วง

สงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกนัใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อน

หย่อนใจ และภายหลังสงครามส้ินสุด ก็เรียกแทนว่า 

หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเท่ียว

หาดหมีเควไดง้่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานัง

เพียง 6 กิโลเมตรเท่าน้ัน 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (3) 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเว ้ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็น

ทะเลสาบน ้ ากร่อยท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเป็นพ้ืนท่ีชาว

เวียดนามใชใ้นการเล้ียงกุง้ ปลา เป็นจ านวนมาก และชม

วิวท่ีสวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหน่ึงในสิบอ่าว

สวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียง

หอยเพ่ือการผลิตมุก จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดเทียนมู๋ 

ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย ์8 เหล่ีอม สูง 

8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยู่บนฝั่งซา้ยของแม่น ้าหอม พรอ้มเร่ืองเล่า

มากมายเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งน้ี ยงัเป็นท่ี

เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ท่ีโลกต้องจารึก

เน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคันประวัติศาสตร์ท่ี

โชว์อยู่ ท่ีวัดน้ีไปราดน ้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาล

เวียดนามท่ีท าลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความ

ประทบัใจริมแม่น ้าหอม จากน้ันน าท่านไปละลายทรพัย์

ท่ี ตลาดดองบา เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็น

ท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม 

หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

  จากน้ันน าท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี 

ท่ีมาจากเคร่ืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็น

ประสบการณท่ี์ไมรู่ลื้ม 

ที่พกัเมืองเว ้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว  



 

วนัที่สาม   พระราชวงัไดโนย้(ถ่ายรูปดา้นนอก) – นัง่ซิโคล่ชมเมืองเว ้- รา้นเยื้ อไผ่  – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ 

– สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (5)     

  จาก น้ันน า ท่านถ่ายรูปด้านนอก  พระราชวังไดโน้ย 

พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO 

ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีท าการของ

ระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวง

เหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ท่ีไดข้ึ้ นมาถือครองราชย์

นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ ง ท่านจะได้ชมครบ

ทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกนั

ตัวพระราชวงัท่ีเรียกว่า “กิงถัน่” ท่ีท าการของพระองคก์ับ 

เสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงท่ีเรียกว่านครจักพรรค ์

“ไถหว่า” และส่วน–ท่ีส าคัญมากท่ีสุดของพระราชวังคือ

พระราชวังตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทับของพระองค์ พระราชินี 

นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียกกันว่า ”ต๋ือกัม๋

ถัน่”(ไม่ไดเ้ขา้ดา้นในพระราชวัง) พิเศษ!! น าท่านนัง่

รถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณข์องเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนข่ี

สามลอ้) ระหวา่งทางแวะ ชมผลิตภณัฑท์ี่ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝรัง่เศส

ท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลัน่กรองเพ่ือจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมี

ประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (6) ชมผลิตภณัฑจ์ากไข่มุก 

จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกบัการ

นัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่าน

ภูเขาและสายหมอกสมัผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิว

ทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความ

สวยงาม  ซ่ึงสมัยก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมือง

ต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอรท์หอ้ง

พกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้

ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่รถไฟไต่เขา 

ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพ่ือขึ้ นไปชม สวนดอกไม้

แห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตลยุ์โรปท่ีมีดอกไม้

เมืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ 

ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ท่ีเป็นองค์มีความสูงถึง 30 

เมตร น าท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงาน

ของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆ

สามารถซ้ือไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได ้(ใหท้่าน

ไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง 

/ ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผ้ึง) จากน้ันน าท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่



 

บนบาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์(7) 

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรอืพกัเดี่ยวเท่านั้น) 

 1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชั้น 2 เตยีง ถา้พกั 4 ท่าน ไม่มีค่าใชจ้่าย 

 2. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชั้น 2 เตยีง ถา้พกั 3 ท่าน เพิ่ม 1,000 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเดี่ยว บนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเดียว เพิ่ม 2,500 / หอ้ง 

>>>> วนัที่พกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม <<<< 

วนัที่สี ่  บาน่าฮิลล ์- วดัหลิงอิ๋ง – ตลาดฮาน - สนามบินดานงั - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที ่หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์(8) จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งจุใจ 

 ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าทา่นลงกระเชา้สู่ดานัง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (9) 

บ่าย  จากน้ันน าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอิ๋ง 

อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง 

เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิม

ยืนหันหลังให้ภู เขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพ่ื อเป็นการ

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดั

ท่ีตีประสานกบัเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ และ

สรา้งขวญัก าลงัใจอยา่งดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของ

คนดานัง น าท่านไปละลายทรัพยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาว

เวยีดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 

ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

ค า่  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน (10) 

18.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963  

19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

 



 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 มีบริการหวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ทา่น 
เด็กมีเตยีงพกั 3 ทา่น 

พกัเด่ียว 

กุมภาพนัธ ์2566 

วนัที่ 5-8 กุมภาพนัธ ์66 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 10-13 กุมภาพนัธ ์66 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 11-14 กุมภาพนัธ ์66 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16-19 กุมภาพนัธ ์66 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17-20 กุมภาพนัธ ์66 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 18-21 กุมภาพนัธ ์66 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 23-26 กุมภาพนัธ ์66 14,899.- 4,900.- 

มีนาคม 2566 

วนัที่ 2-5 มีนาคม 66 15,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3-6 มีนาคม 66 15,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9-12 มีนาคม 66 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 12-15 มีนาคม 66 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 15-18 มีนาคม 66 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 20-23 มีนาคม 66 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 21-24 มีนาคม 66 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 22-25 มีนาคม 66 13,899.- 4,900.- 



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%  

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่างน้อย 

20 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั้ง

เต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋กรุป๊ระบบจะท าการ Random ไม่สามารถเลือกที่นัง่ได ้ ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่

ตดิกนั เราจะตอ้ง Request ขอทีห่นา้เคานเ์ตอรเ์ท่านั้น 
 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ  าและยอดเตม็ในทุกกรณี **** 

หากไม่ไดร้ว่มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการท่ีเวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


