
 
 

 

 

เวยีดนามกลาง “พกับานาฮลิล”์ 
 เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื  

กาํหนดการเดนิทาง ตลุาคม - ธนัวาคม 2561 
 

 
 

โดยสายการบนิ  BANGKOK AIRWAYS (PG) 
สัมผัสการบรกิารสดุพเิศษความสะดวกครบครนั ดวยสายการบนิบางกอกแอรเวยส 

นาํทานเหนิฟาสูทาอากาศยานนานาชาตดิานงั หรือสนามบนิดานงั 

 ลองเรอืมงักรพรอมชมการแสดงพืน้บาน ลองเรอืผานแมน้าํหอม 

นัง่กระเชาบานาฮลิล เขาชมแฟนตาซปีารค สะพานทอง พระราชวงัเว 

ลองเรอืแมน้าํหอม เมืองโบราณฮอยอนั ชอปปงตลาดฮาน วดัลนิหอึง๋  

มนี้ําดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 ราคานีไ้มรวมคาทปิไกดและคนขบั รวมเปน 800 บาท ตอคนลกูคา 1 ทาน ใน

สวนของหวัหนาทัวรทีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตทานจะเหน็สมควร 



 
 

 

 

 

วันแรก      กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติดานัง – กระเชาบานาฮิลล – บา

นาฮิลล Fantasy Park  (รวมเครื่องเลน) – นอนพักที่บานาฮิลล 

08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคานเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวยส (PG)  โดยมีเจาหนาที่คอย

จัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกทานและนําทานโหลดสัมภาระ  

11.00 น. ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน 

BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบนิที่ PG947 (พรอมบรกิารเสริฟอาหาร

รอนบนเครื่อง)  

12.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวนําทานรับสัมภาระ หลังจากนั้นนําทาน

เดินทางสูเมืองเว  

 (เวลาประเทศเวียดนามกับประเทศไทยจะเปนเวลาเดียวกัน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  

 จากนั้น นําทานสู เมืองดานัง ตั้งอยูในโซนภาคกลางของประเทศ

เวียดนาม ทิศเหนือติดกับเมืองเว ทิศตะวันตกและทิศใตติดกับจังหวัด

กวางนาม สวนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต เมืองดานัง ตั้งอยูหาง

จากเมืองฮานอยไปทางทิศใต 764 กิโลเมตร และหางจากเมือง โฮจิ

มินห ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร เมืองเวเคยเปนเมืองหลวงเกาของ

ประเทศเวียดนาม เมืองดานังเปนเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหิน

ออน สลับซับซอนและยังเปนเมืองทาที่สําคัญ เหตุเพราะในแถบนี้มี

หมูบานชาวประมงจํานวนมากจึงทําใหเกิดเปนเมืองทาทางการคาที่

สําคัญ 

 เมืองตากอากาศ บานาฮิลล ตั้งหางจากเมืองดานังประมาณออกไป

ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล

เปนหลงทองเที่ยวตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได

เกิดแนวคิดการสรางบานพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส สมัยอาณา

นิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพายแพ และได

เดินทางกลับประเทศไป ทําใหบานาฮิลลถูกทิ้งราง และไดกลับมาบูรณะ



 
 

 

 

เปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศอีกครั้งในป 2009 พรอมกับไดมีการ

สรางกระเชาลอยฟาที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ําทะเล  

 หลังรับประทานอาหารใหทุกทานไดสัมผัสกับประสบการณที่เต็มไป

ดวยเสนหแหงตํานานและ  จินตนาการของการผจญภัยที่ สวน

สนุก The Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน 

 รถรางและบานผีสิงที่ไมรวมใหในรายการ) เครื่องเลนที่เปนสวนสนุก

ของบานาฮิลลใหทานไดเลนเครื่อง เลนหลากหลายรูปแบบมีให

ทานเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เชน โรงภาพยนต 4D โลกของ

ไดโนเสาร รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุกทานระทึกขวัญไปกับเครื่อง

เลน นอกจากนี้ยังมีรานชอปปงใหทานได เ ลื อ ก ซื้ อ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก

ภายในสวนสนุกอีกดวย และยังมีเครื่องเลนอื่นๆอีกใหทานไดลอง

พิสูจนอีกมากมาย 

 จากนั้นอิสระใหทานไดเดินชมสะพาน Golden Bridge ซึ่งเปนสถานที่

ทองเที่ยวท่ีพึ่งเปดให นักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไมนานมานี้ อิสระใหทานได

ถายภาพและชมวิวทิศทัศน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (2)  

ทีพ่ัก  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

 

  

 

วนัที่สอง    บานาฮลิล – เมอืงลงัโก – พระราชวงัไดโนย (พระราชวงัเว) – ลองเรอื

แมน้าํหอม 

เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 



 
 

 

 

หลังรับประทานอาหารนทําทานเดินทางนั่งกระเชาเพื่อเดินทางตอไป

ยังเมืองลังโก 

นําทานออกเดินทางสู เมืองลังโก นําทานชมวิวทิวทัศนและนําคณะ

สัมผัสกับธรรมชาติของเมืองแหงนี้  

เมืองลังโก (Langco) เปนตําบลหนึ่งในอําเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียน

เว ประเทศเวียดนาม ลังโก หมายถึง“หมูบานนก” เปนเมืองผานและ

เมืองพักในเสนทาง ดานัง-เว (เมืองมรดกโลก) ตั้งอยูหางจากตัวดานัง

ประมาณ 40 กม. หางจากเวประมาณ 60 กม. ระหวางทางทุกทานจะ

ไดเห็นรถลอดอุโมงคหายเวินจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทาน

อาหารกันที่นี่ เพราะลังโคเปนเมืองริมทะเลที่ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเล

อรอยสดใหม ทะเลสาบลังโกมีอาณาบริเวณกวางใหญสวยงาม ผูคนที่

อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบสวนใหญประกอบอาชีพเลี้ยงหอย จับปลา ทํา

การประมงพื้นบาน เปนตน 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมน ูSeafood (4) 

 หลังรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย (Dai Noi) 

สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เปนผูออกแบบ

และควบคุมการกอสราง ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูกงหรือ

พระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปกกิ่งประเทศจีน และการ

กอสรางพระตําหนักตางๆรวมถึงกําแพงโดยรอบของพระราชวังทั้งหมด 

ไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสงจากทางเรือ 

คําวาพระราชวังตองหาม กลาววาภายในพระตําหนักชั้นในสุด จะเปน

เขตพระราชฐานสําหรับราชวงศเทานั้น หามบุคคลที่ไมใชเครือญาติ

ของกษัตริยเขาไปเด็ดขาด หรือหากเขาไปแลวก็จะไมมีสิทธิ์ออกมา

ภายนอกได คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแหงนี้วาพระราชวังตองหาม 

เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกูกงวาพระราชวังตองหามเชนเดียวกัน  

พระราชวังไดโนย มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบดวยคูน้ํา

ขนาดใหญทั้งสี่ดาน (คลายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) มีกําแพงอิฐ

ขนาดใหญถึง 3 ชั้น กําแพงชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 กิโลเมตร 

หรือยาวดานละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 

24 ปอมปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวัง

แหงนี้ใชเปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุกพระองค 



 
 

 

 

ตั้งแตจักรพรรดิยาลอง องคที่ 1 จนถึงจักรกรพรรดิเบาได กษัตริยองค

สุดทาย องคที่ 13 ซึ่งทรงสละอํานาจใหกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโง

ดินหเดียม เมื่อป พ.ศ. 2488 (ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ

จักรี) 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู เมืองเว เมืองเวเปนเมืองเกาของ

เวียดนามในสมัยที่ปกครองดวยกษัตริย (เวียดนามและชาติตะวันตกจะ

ใชคําวา Emperor หรือจักรพรรดิ) และกษัตริยในราชวงศเหงียนทุก

พระองค ตั้งแตองคที่ 1 ถึงองคที่ 13 จะประทับอยูที่พระราชวังแหงนี้ 

เปนเวลานานถึง 150 ป เวจึงมีชื่อวาเปนเมืองของกษัตริย และเปนที่มา

ของตนแบบทางวัฒนธรรมของเวียดนาม เชน อาหารเวียดนาม และ 

ชุด อาวหญาย หรือชุดประจําชาติของสตรีเวียดนาม 

จากนั้นนําทานเดนิทางสูภัตตาคาร นําทานลองเรอืแมน้ําหอม และทาน

อาหารบนเรือพรอมชมการแสดงดนตรีพรอมรับประทานอาหารบนเรือ 

เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนเรือ (5) 

ที่พัก โรงแรม Mondia Hotel หรือเทียบเทา  

วันที่สาม   เว – ลองเรือมังกรสักการะวัดเทียนมู – สะพานมังกร – หมูบานหินออน 

– ฮอยอัน – ดานัง 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (6)  

 หลังรับประทานอาหารนําทานเดินทางสูเมืองเว จากนั้นนําทานได

ลองเรือมังกรตามสายแมน้ําหอม ให ท านไปชมวิวทิวทัศนของสองฝ งแม



 
 

 

 

น้ําหอมท่ีเต็มไปดวยบานเรือนสมัยเวียดนามที่ยังคงเอกลักษณรูป แบบเดิมไว  

จากนั้นนําทานเดินทางสักการะ วัดเทียนมู  

 จากนั้นนําทานเดินทางสูรานขายของโอทอปของเวียดนาม ใหทานได

อิสระชิมชา ขนมชื่อดังขึ้นชื่อของ เวียดนาม ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธ

ยาศํย 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองดานัง ดานัง เปนเมืองทาสําคัญของ

ประเทศเวียดนาม ตั้งอยูชวงกลาง คอนไปทางใต คือริมชายฝงทะเลจีนใตและที่

ราบสูงตอนกลาง จัดเปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนาม ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็ว

ทั้งขนาดและความสําคัญ รวมถึงเปน 1 ใน 5 เขตการปกครองสวนทองถิ่นใน

 เวียดนาม นอกจากนี้ดานังก็ยังมีสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมมากมายซึ่ง

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียว ตางชาติใหมาเยือนไดดังนี ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Seafood (7)  

 หลังจากรับประทานอาหารนําทานเดินทางสู หมูบานแกะสลักหินออน 

ที่นี้นับเปนหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในทาน

จะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลายแขนง 

และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลปภายในตามอัธยาศัย 

  หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ฮอยอัน เมืองฮอยอันเปนเมืองขนาด

เล็กริมฝงทะเลจีนใตทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ตั้งอยูในเขตจังหวัดกวางนาม ในอดีตเคยเปนเมืองทาที่ใหญที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หางจากดานัง ประมาณ 25 กม. เปน

แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่งในเวียดนาม ในป 

ค.ศ. 1999 องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันให

เปนมรดกโลก ดวยเหตุผลวาเปนตัวอยางของเมืองทาในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสาน

ศิลปะและสถาปตยกรรมทั้งของทองถิ่นและของตางชาติไวไดอยางมี

เอกลักษณ และอาคารตางๆภายในเมืองไดรับการอนุรักษใหอยูใน

สภาพเดิมไวไดเปนอยางดี 

 จากนั้นนําทานเดินทางกลับเพื่อเดินทางตอไปยังเมืองดานังใหทานได

พักผอนตามอัธยาศัย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารพื้นเมือง (8)  

 



 
 

 

 

ที่พัก โรงแรม Ailsa Beach Hotel หรือเทียบเทา  

 

 

 

 

 

วันที่สี ่ ดานัง – ชอปปงตลาดฮาน – กรุงเทพ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9) 

 จากนั้นนําทานแวะสักการะ วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมือง

ดานัง ภายในวิหารแหงนี้เปน สถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพเจาองคตางๆ 

ตามความเช่ือของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปน ปู น ข อ ง เ จ า แ ม ก ว น อิ

มองคใหญ ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวางถึง35 เมตร มี

 ความเชื่อที่วาคอยปกปกรักษาและคุมครองชาวประมงยามที่ออกไปหา

ปลานอกชายฝง วัดแหงนี้ยังเปน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานไดใหความเคารพ

และเขามาสักการะเปนจํานวนมาก 

 นําทานเดินเที่ยวชอปปงใน ตลาดฮาน ซึ่งในตลาดมีสินคาใหทานได

เลือกซื้อหลากหลายชนิดไมวาจะเปน เสื้อผา , กระเปา , รองเทา , 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล , รวมถึงของหวานชอคโกแลตตางๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)  

 จากนั้นนําทานออกเดินทางสู สนามบินนานาชาติดานัง  

13.35 น. เดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน 

BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบนิที ่PG948 (พรอมบรกิารเสริฟอาหาร

รอนบนเครื่อง)   



 
 

 

 

15.25 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย

สวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

อตัราคาบรกิาร  

 

* ทานใดมไีฟลทบนิภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษิทัฯทราบในวนัจองทัวร * 

** ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนของตวัทานเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะ

เปนผูบรหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทาง

วนัเดนิทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ พักเดี่ยว 

วนัที ่17 – 20 ตลุาคม 2561 14,888 12,888 6,000 

วนัที ่24 – 27 ตลุาคม 2561 14,888 12,888 6,000 

วนัที ่03 – 06 พฤศจิกายน 2561 14,888 12,888 6,000 

วนัที ่14 – 17 พฤศจิกายน 2561 14,888 12,888 6,000 

วนัที ่21 – 24 พฤศจิกายน 2561 13,888 12,888 6,000 

วนัที ่12 – 15 ธนัวาคม 2561 14,888 12,888 6,000 

วนัที ่18 – 21 ธนัวาคม 2561 14,888 12,888 6,000 

วนัที ่23 – 26 ธนัวาคม 2561 14,888 12,888 6,000 



 
 

 

 

นั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดินทาง 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษี

น้ํามัน  

 คารถโคชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการที่ระบุ    

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 

บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด           คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่

มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวี

ซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศ

ใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไมเกิน 

30 วัน) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆ

กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว

เครื่องบินไปแลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 200 บาท/ทาน/วัน, รวมเปน 800 บาท / ทาน / 

ทริป สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 



 
 

 

 

เดินทางขึ้นต่ํา 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่

จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ

จะแจงใหทานทราบลวงหนา  

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําทานละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณี

ลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

 สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 

 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งใหลูกคาทานอื่นท่ีรอ

อยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข 

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานได

ยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดนี้แลว 

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ

พนักงานขายมาทางแฟกซ 

 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, 

ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว

เครื่องบินทั้งสิ้น 



 
 

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม

สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้ง

กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง 

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจา

คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ

ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคาบริการขึ้นในกรณทีี่มีผู

รวมคณะไมถึง 20 ทาน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เนื่องจากสาเหตุตางๆ  

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา

สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ

ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ

นักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะ

ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก

ไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  



 
 

 

 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดย

มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ

ประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ

รับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจง

บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการได

ลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้น

แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมา

จายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขา

เมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ

ในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง 

Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพัก

คู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วัน

เสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่

นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ

ขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวัน 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบริการ

วันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน

ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ

เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม

การเดินทาง 


