
 

  



 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย. 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว-พระราชวังเว-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม 

                ไ ( - /-/เย็น) 
07.30 น. พรอมกันที ่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคาทเตอรสายการบินไทยแอร

เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
10.10 น. ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการ

นั่งแถวหนาและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random

ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคท่ีนั่งแถวหนา Hot Seat  

 แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 

 แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

 แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคน

เขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

เมืองดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่

สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและ

เติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมืองทาที่สําคัญ 

จากนั้น เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอัน

งดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการ

ยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 

แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นําทาน

เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงนี้

สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเปนที่ประทับของ 



 

พระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองค พระราชวังแหงนี้ต้ังอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ

และงดงามแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน 

จากนั้นอิสระชอปปงที่ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝงแม

น้ําหอมรอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของ

ใช ทั่วไป 

ค่ํา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและ

ดนตรีพื้นเมือง 

พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วันท่ีสอง เจดียเทียนมู-สุสานกษัตริยไคดิงห-เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานก๊ัมทาน-นั่งเรือกระดง
ฮอยอัน-วัดฟุกเกี๋ยนบานโบราณ-สะพานญี่ปุน-ศาลกวนอูไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมหลังอาหาร นําทานชม เจดียเทียนมูทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูง

ลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝง

แมน้ําหอม 

จากนั้น  นําทานชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสานแหงนี้เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการ

ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรม

ตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา    

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  

เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา การคาที่สําคัญแหงหนึ่งใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออก

องคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนสถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวย

รถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน 

จากนั้น  นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง 

Cam Thanh Water Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยู 

ในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร  



 

อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม 

วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะ 

หยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

 

 

 

 
 

 

 

จากนั้น นําทานชมวัดฟุกเกี๋ยนเปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่พบปะของคน

หลายรุน    วัดนี้มีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัย

โบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชมOld House of Tan Sky

บานโบราณซึ่งเปนชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของ

เมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุน

ที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุน 

และเวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมน้ํา

ทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเปนอยางดีนํา

ชม  สะพานญี่ปุนซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่

สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุน 

สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดท่ีมังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงสรางสะพานนี้โดย

ตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุนและ

ที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปน

ของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเปาโคมไฟ เปนตน 

ค่ํา  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 

 

 
 

 

 



 

วันท่ีสาม  ฮอยอัน-นั่งกระเชาขึ้นเขาบานาฮิลล-ดานัง-วัดลินหอึ๋ง-สะพานมังกร                ไ 
(เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม นําทุกทานเดินทางสู บา

นาฮิลล 

ซึ่งอยูหางจากเมืองฮอยอัน1 ชั่วโมงบานาฮิลลเปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุด

ในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมี

การสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆเพื่อใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบระหวางที่นั่งกระเชา

ดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก 

Toc Tienและลําธาร Suoi no (ในฝน) 

จากนั้น นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิติ

โลกโดย 

World Record วาเปนกระเชาไฟฟาที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม

หยุดแวะ 

มีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 

เมตรนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ํา

กวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไป

เสียดวยซ้ําวาที่นี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งป

ประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง 

1,467 เมตรกับสภาพผืนปาที่อุดมสมบูรณ นําทานชม 

สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุด ตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณ

อยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน  

                    แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร     บานาฮิลล 

บาย  จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยางอลังการที่ซึ่งเต็มไป

ดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The 

Fantasy Park 

(รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิงที่ไมรวมใหในรายการ) 

ที่เปนสวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทา 

ทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมส 

สนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่น 



 

ประสาทอีกมากมายหรือชอปปงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีก

มากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลน

นานาชนิดอยางจุใจ 

จากนั้น แวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปน

สถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้

นอกจากนี้ยังมีรูปปนปูนขาวเจาแม 

กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขา

และหันหนาออกทะเลคอยปกปองคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝงวัดแหงนี้นอกจากเปน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหนึ่ง

สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีก 

นึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง 

พิเศษ!!นําทานนั่ งรถสามลอซิโคล   (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซึ่ งเปนจุดเดนและ

เอกลักษณของเวียดนาม 

จากนั้น  นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแหงใหม 

สะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 

666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝงของแมน้ําฮัน 

ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปน

สัญลักษณของการฟนคืนประเทศ และเปนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยไดเปดใชงานต้ังแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี

สมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหนึ่งพันป

มาแลว 

ค่ํา       บริการอาหารเย็นที่หองอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 

 

 

 

 

 

วันท่ีสี่  ดานัง-ชอปปงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                  ไ (เชา/-/-) 



 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทานเดินเที่ยวและชอปปงในตลาดฮานซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหรี่ และของกินตางๆ 

เปนตลาดสดและขายสินคาพื้นเมืองของเมืองดานัง 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 

12.00 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD637 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

13.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

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

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามกลาง เว ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 
คืน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

20 ก.ค.61 23 ก.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,000 

3 ส.ค.61 6 ส.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,000 

17 ส.ค.61 20 ส.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

24 ส.ค.61 27 ส.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

7 ก.ย.61 10 ก.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

14 ก.ย.61 17 ก.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

5 ต.ค.61 8 ต.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,000 

26 ต.ค.61 29 ต.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

2 พ.ย.61 5 พ.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

9 พ.ย.61 12 พ.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

1 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

2 ธ.ค.61 5 ธ.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,000 

22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,000 

 



 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่

ไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป

คะ) 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม

นอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 



 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณี

เจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

หรือยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทํา

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทาง

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง

เพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหาก
อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง

อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมได

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ
,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ

เหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุ
ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 การทองเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรฐับาล เพื่อเปนการสงเสรมิการ

ทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตอง
จายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple 
Room)  

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 
เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละ
ชั้นจะมีเพียงไมกี่หอง 

ซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบาง

โรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่ง 
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชน

ของทานเอง** 


