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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย. 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวงัเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรลอ่งแม่น ้าหอม 
                  ( - /-/เย็น) 
07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั น 2 ประตู 2 เคาทเ์ตอร์สายการบินไทยแอร์

เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
หมายเหต ุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการส้าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการ

นั่งแถวหน้าและนัง่ติดกันหรือเลือกทีน่ั่งได้ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปน็ตั๋วกรุ๊ประบบ Random

ไม่สามารถล็อกทีน่ั่งได้ ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ั่งติดกันในคณะ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีต้องการล็อกที่นั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 

 * ต้องการล็อคที่นั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั งก่อนท้าการจองค่ะ** 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ี 
เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่ง 
หาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของ 
ประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็น 
เมืองท่าท่ีส าคัญ 

จากน้ัน เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงาม 
และทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์ 
การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้ 
เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้ 
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง น าท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  VN081 FD BANAHILL 1 NIGHT 4D3N FEB19-FD-W05 

เหวียนพระราชวังแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นท่ีประทับของ 
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งน้ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่
และงดงามแห่งน้ีได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน 
จากน้ันอิสระช้อปปิ้งท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ าหอม 
รอบนอกจะเป็นสินค้าของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ท่ัวไป 

ค่้า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
จากน้าท่าน ลงเรือมงักรล่องแมน่ ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื นเมือง 
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอง เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-น่ังสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ 
(เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมน้าท่านชม เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูง 
ลดหล่ันกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ต้ังเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ าหอม 

จากนั น  น้าท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสาน 
ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รับ 
การตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า    

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  
บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่เมืองดานงั 
พิเศษ!!น้าท่านนัง่รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานงัซึ่งเปน็จุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 
จากนั น น้าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางได้ค้น 

พบในสมัยท่ีฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พัก 
โรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างท่ีน่ังกระเช้าด้วย
ความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติท้ังน้ าตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝัน) 
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จากนั น นั่งกระเช้าขึ นสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ีได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็น

กระเช้าไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวท้ังส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าท่ีสูง
ท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักท่อง 
เท่ียวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนท าให้
ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ าว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉล่ียตลอดท้ังปีประมาณ 10 องศาเท่าน้ัน
จุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์น าท่านชมสะพานสีทอง 
สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดต้ังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย  จุดท่ีสร้างความต่ืนเต้นให้นักท่องเท่ียวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็ม 
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ไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ีสวนสนุก  
The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น  
รถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบาน่า 
ฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความ 
มันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุน
เวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญส่ันประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้งซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ
และอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มท่ีให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิด
อย่างจุใจ 

เย็น บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 
น้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก**โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบาน่าฮิลล ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-น่ังเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊
กเกี๋ยนบ้านโบราณ-สะพานญ่ีปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน  แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหาร 
ใหญ่ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความ 
เชื่อของชาวบ้านแถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมี 
ความสูงถึง 67 เมตรต้ังอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ 
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ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไป 
หาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบ้านมา 
กราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมือง 

ดานัง 
เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าท่ีส าคัญแห่งหน่ึงในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การ
ยู เนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้น าท่านเดินทางด้วย
รถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านก๊ัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง 

Cam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยู่ 
ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร  
อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม 
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะ 
หยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั น น้าท่านชมวัดฟุ๊กเก๋ียนเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นท่ีพบปะของคน

หลายรุ่น    วัดน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัย
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โบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มาจุดท้ิงไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Sky

บ้านโบราณซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบ้านไม้ท่ีเก่าแก่และสวยงามท่ีสุดของ
เมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นท่ีอยู่อาศัยของทายาทรุ่น
ท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น 
และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกล้แม่น้ า
ทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้ าทูโบนได้เป็นอย่างดีน า
ชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักด์ิสิทธิ์  ท่ี
สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ท่ีอินเดียและหางอยู่ท่ีญี่ปุ่น 
ส่วนล าตัวอยู่ท่ีเวียดนาม เมื่อใดท่ีมังกรพลิกตัวจะเกิดน้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดย
ตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก าจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและ
ท่ีฮอยอันชาวบ้านจะน าสินค้าต่าง ๆ ไว้ท่ีหน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเท่ียวท่านสามารถซื้อของท่ีระลึก เป็น
ของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 

จากนั น  น้าท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่ 
สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความ 
ยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น้ าฮัน 
ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานัง เป็น 
สัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยได้เปิดใช้งานต้ังแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัย 
ใหม่ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกวา่หน่ึงพันปีมาแล้ว 

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก**โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

วันท่ีสี่  ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านเดินเท่ียวและช้อปปิ้งในตลาดฮานซึ่งก็มสิีนค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ 

เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 
12.00 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD637 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
13.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอนั4 วัน 3 คืน 
บิน FD 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

ผู้ใหญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

14 ก.ย.61 17 ก.ย.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

5 ต.ค.61 8 ต.ค.61 14,900 14,900 13,900 4,000 

26 ต.ค.61 29 ต.ค.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

2 พ.ย.61 5 พ.ย.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

9 พ.ย.61 12 พ.ย.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

1 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

2 ธ.ค.61 5 ธ.ค.61 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 ม.ค.62 14 ม.ค.62 13,900 13,900 12,900 4,000 

18 ม.ค.62 21 ม.ค.62 13,900 13,900 12,900 4,000 

25 ม.ค.62 28 ม.ค.62 13,900 13,900 12,900 4,000 

8 ก.พ.62 11 ก.พ.62 15,900 15,900 14,900 4,000 
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14 ก.พ.62 17 ก.พ.62 14,900 14,900 13,900 4,000 

16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 14,900 14,900 13,900 4,000 

22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 13,900 13,900 12,900 4,000 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงนิพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลับมื อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวรน์้าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปน็ไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง) 

 
อัตราคา่บรกิารไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท้าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มนิิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนดั
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิป
ค่ะ) 
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เงื่อนไขการส้ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
1.กรุณาจองทัวรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมดัจ้า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชา้ระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ้าให้ทั งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ ์

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั งสิ น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงนิมัดจ้าทั งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทั งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท้าการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยัง 

คณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางได้ตามความเปน็จรงิ ในกรณี

เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัทา้การ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ้านวนที่บรษิัทฯก้าหนดไว้(15 ท่านขึ นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษทัต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5.คณะผู้เดินทางจ้านวน 10 ท่านขึ นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวันเดินทาง
หรือยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหนา้ 10 วันก่อนการเดินทาง 
6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท้า
การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั งสิ น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
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➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเปน็ส้าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหาก
อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั งสิ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ้าตัว ซึง่ไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช้าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารดุจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได ้

➢ เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไวข้้างตน้นี แล้วทั งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือคา่ทัวร์ทั งหมด 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง
จ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
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➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาตจิะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ
อาหารทะเลก็จะเปน็ขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple 
Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เปน็ 1เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงเสริม 
➢ โรงแรมในเวียดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแตล่ะ

ชั นจะมีเพียงไม่กี่ห้อง 
ซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายหอ้ง ห้องพักอาจจะไม่ได้ตดิกันและอาจจะไดค้นละชั นและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มลีิฟต์ซึง่ 
ขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์

ของท่านเอง** 


