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วันแรก  กรุงเทพ – ดำนัง – สะพำนแห่งควำมรัก – รูปปั้นปลำมังกร – สะพำนมังกร          (-/-/เย็น) 

12.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ  เคำน์เตอร์  สำย
กำรบิน VIETJET AIR  โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เช็คอนิ 

15.50 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดำนัง โดยเที่ยวบินที่  VZ962 
17.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนำมบินเมือง ดำนัง) น าท่านผ่าน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ  
ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

จากนั้นน าท่านชม สะพำนแห่งควำมรัก ท่ีนิยมของหนุ่มสาว
คู่รกักันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นน าท่านชม รูป
ปั้นปลำมังกร ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลัง
จากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับ
ความอลังการของ สะพำนมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 
เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานท่ีตระการตามาก
ท่ีสุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 
21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น 
ที่พักเมืองดำนัง ADINA HOTEL , HOANG DAI HOTEL , GIC LAND HOTEL หรือ
เทียบเท่ำ*** 

วันที่สอง  หมู่บ้ำนแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้ำนกั๊มทำน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – หำดหมีเคว – บำ
น่ำฮิลล์  สะพำนมือ – สวนสนุก Fantasy Park                                (เช้ำ/เที่ยง/เย็น) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรำเช้ำที่ โรงแรม     
จากนั้นน าท่านผ่านชม ภูเขำหินอ่อน Marble Mountains และน าท่านเข้าชม หมู่บ้ำนหิน
แกะสลักอ่อน ท่ีมีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ท่ัว
โลก  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกั๊มทำน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็น
หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามท่ีนี่เป็นท่ีพักอาศัย
ของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ี
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พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เท่ียว
ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ท่ีบ้านโบราณ
ซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น 

สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ้ าแบบท้ังในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่าน
การค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่
อนุญำตให้น ำรถใหญ่ เข้ำไป ดังนั้นกำรเดินชมเมืองจึงเป็นวิธี
ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพำนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติ
เข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์วัดกวนอู ศำลเจ้ำ ชุมชนชำว
จีน และบ้ำนโบรำณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่ งสร้างในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษท่ี 17  น าท่าน
ถ่ายรูปกับ หำดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดท่ีสวยปังท่ีสุด
ของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมี

แนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร 
ทรายท่ีนี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้
ชายหาดท่ีหลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย สามารถนอน
เอนและมองดูน้ าทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆท้ังวัน 
โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะ
ทหารอเมริกันใช้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง
สงครามส้ินสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 
เราสามารถเดินทางไปเท่ียวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่า
อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่
หรือรถประจ าทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว
ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย จากนั้นน าท่านเยือนภูเขา บำนำฮิลล์ เพลิดเพลินกับการ

นั่งกระเช้าท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่าน
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ภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บ
ภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่ง
ของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้
ท่ำนไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งควำมรัก Le Jardin 
D’Amour สไตล์ยุโรปท่ีมีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ 
วัดลิงอื๋งแห่งบำนำฮิวล์ ท่ีเป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุร้อยปี
เป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนท่ีเขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆ
กลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่ำนได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่ำง / 
ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นน าท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพำนสีทองหรือ
สะพำนมือยก นั้นเอง 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร บุฟเฟ่ต์อำหำรนำนำชำติบนบำน่ำฮิลล์ 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก  Mercure Danang French Village Bana Hills   

(หมำยเหตุ : ห้องบนบำน่ำฮิลล์ ไม่มหี้องที่พัก 3 ทำ่น / มีแต่ห้องพัก 2 ท่ำน หรือพักเดี่ยวเท่ำนั้น) 
ถ้ำลูกค้ำต้องกำรพัก 3 จะต้องเพิ่ม ห้องละ 700 บำท เป็น Family Room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง  

วันที่พักบนบำน่ำฮิลล์ อำจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่ำงเหมือนเดมิ  

วันที่สำม   บำน่ำฮิลล์ – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลำดดองบำ – ล่องเรือมังกรแม่น้ ำหอม      (เช้ำ/เที่ยง/เย็น) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรำเช้ำที่ โรงแรม     
  ให้ท่ำนได้อัธยำศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ท่ีมีความสูง 1300 เมตรเทียบ

กับระดับน้ าทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นท่ีพักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงท่ีเขามาท าสงคราม
ในประเทศเวียดนาม  ท่านจะได้ซึมซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาด้วย
หมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหนึ่งวันจะครบ 
4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ เท่ียงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระ
กับกิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์ 

  ได้เวลำอันเหมำะสม จำกนั้นน ำท่ำนลงกระเช้ำสู่เมืองดำนัง 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร  Sao Bien Be Den (Seafood)  
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บ่ำย  เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้  จากนั้นน าท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้
พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น 
ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมาย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งนี้ ยังเป็นท่ีเก็บรถออสตินสี
ฟ้าคันประวัติศาสตร์ท่ีโลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับ
รถออสตินคันประวัติศาสตร์ท่ีโชว์อยู่ท่ีวัดนี้ไปราดน้ ามันเผา
ตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามท่ีท าลายพุทธศาสนา และเก็บ
ภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ าหอม จากนั้นน าท่านไป
ละลายทรัพย์ท่ี ตลำดดองบำ เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินค้า
มากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อ
เวยีดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร Queen Restaurant 
(อำหำรท้องถิ่น) หลังอาหาร น าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่
น้ ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ท้ัง
เสียงดนตรี ท่ีมาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะ
เป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณ์ท่ีไม่รู้ลืม 
น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักเมืองเว้  โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ **** 

วันที่สี่   พระรำชวังไดโน้ย – ดำนัง – วัดหลิงอิง๋ – ตลำดฮำน – สนำมบินดำนัง – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรำเช้ำที่ โรงแรม     
  จากนั้นน าท่านชม พระรำชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO 

ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทับ ท่ีท าการ
ของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือ
พระราชวงเหงียนมีพระองค์ท้ังหมด 13 องค์ท่ีได้ขึ้นมาถือ
ครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่าน
จะได้ชมครบท้ังหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังท่ีเรียกว่า 
“กิงถั่น” ท่ีท าการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงท่ีเรียกว่านครจักพรรค์ “ไถ
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หว่า” และส่วน–ท่ีส าคัญมากท่ีสุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นท่ีประทับของ
พระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ท่ีเรียกกันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น”  จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เมืองดำนัง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร บริกำรอำหำรไทย + กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว 
บ่ำย  จากนั้นน าท่านมัสการองค์ เจ้ำแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทาง

เหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ท่ีสุดของท่ีนี่ รูปปั้นปูน
ขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่
ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงท่ีออกไปหา
ปลา เสียงระฆังวัดท่ีตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้
ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญก าลังใจอย่างดีเยี่ยม และ
เป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง น าท่านไปละลายทรัพย์ท่ี ตลำดฮำน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินค้า
มากมายเป็นท่ีนิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า 
สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร  โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝาก
คนท่ีบ้าน  

 
 

สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำง สู่สนำมบิน Danang International Airport เตรียมตัว
เดินทำงสู่กรุงเทพฯ 

18.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963  
19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….  
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รำยกำรท่องเที่ยวนี้อำจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม  
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ดโดยยืดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ** 

 

อัตรำค่ำบริกำร 

วันที่เดินทำง 
ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่ำน 

พักเดี่ยว 

วันที่ 18-21 เมษำยน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 เมษำยน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 เมษำยน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 26 – 29 เมษำยน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 02 – 05 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 03 – 06 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 08 – 11 พฤษภำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 09 – 12 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 10 – 13 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 15 – 18 พฤษภำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 17 – 20 พฤษภำคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 พฤษภำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 04 – 07 มถิุนำยน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 11 – 14 มถิุนำยน 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 มถิุนำยน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 มถิุนำยน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 05 – 08 กรกฎำคม 62 
ชมเทศกำลยิงพลุนำนำชำติ 

13,899.- 
4,900.- 



 

รหัสโปรแกรม : LPC3-DADVZD5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมยิงพลุที่ดำนัง คืน วันที่ 06 ก.ค. 
วันที่ 10 – 13 กรกฎำคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 14 – 17 กรกฎำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 กรกฎำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 26 – 29 กรกฎำคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 02 – 05 สิงหำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 07 – 10 สิงหำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 09 – 12 สิงหำคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 14 – 17 สิงหำคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 สิงหำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 21 – 24 สิงหำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 สิงหำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 28 – 31 สิงหำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 04 – 07 กันยำยน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 06 – 09 กันยำยน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 11 – 14 กันยำยน 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 13 – 16 กันยำยน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 กันยำยน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 20 – 23 กันยำยน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 กันยำยน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 02 – 05 ตุลำคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 04 – 07 ตุลำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 09 – 12 ตุลำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 11 – 14 ตุลำคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 ตุลำคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 ตุลำคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 ตุลำคม 62 12,899.- 4,900.- 
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ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 800 บำทตลอดกำรเดินทำง 
หัวหน้ำทัวร์ไทย แล้วแต่ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 
รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บำท 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาล าต้องไป-กลับพร้อมคณะ

เท่านั้น) 
 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7กก. 
 ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)  
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเช้ือเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการ

ปรับ   
    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 หัวหน้าทัวร์ท่ีช านาญเส้นทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 
 ค่าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับ

อัตรา 
    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่ำนละ 800 บำทตลอดกำรเดินทำง 
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เงื่อนไขในกำรจอง 

 ช าระมัดจ าในวันท่ีจองท่ีนั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระท้ังหมด
อย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าทัวร์ท้ังเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น 

 
 
หมำยเหตุ  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบ

ล่วงหน้า 
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัท

ฯจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
 ขอสงวนสทิธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการ

เดินทาง 
 
กำรยกเลิก 
**** ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

หำกไม่ได้ร่วมบริกำรทำนอำหำร หรือค่ำตั๋วเข้ำชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สำมำรถคืนเงินได้ เนื่องจำก
ค่ำบริกำรที่เวียดนำมเป็นแบบเหมำจ่ำย 

 
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิควำมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
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  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด
ด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองหรือ
เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 


