
 
 

  



 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร               ( - /-/เย็น)                                                                                                                        

.  น. พร้อมกนัที สนามบินดอนเมืองอาคาร  ขาออก ชัน  ประต ู  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจ้าหน้าทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทียวบิน FD 638 

.  น. เดนิทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถินที

เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 
 

**เฉพาะพเีรียด  ม.ีค.-  เม.ย.  เนืองจากทางสายการบินมกีารเปลยีนแปลงเวลาบินออกจากดอนเมืองเวลา .  ถึง .  น.  

.  น. พร้อมกนัที สนามบินดอนเมืองอาคาร  ขาออก ชัน  ประต ู  เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจ้าหน้าทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

.  น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทียวบิน FD 638 

 
18.2  น. เดนิทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถินที

เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าทีสําคญั

และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็น

เมืองท่าทีสาํคญั 

จากนนั  นําท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึงทีเทียวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความสาํเร็จ

แห่งใหม่ของเวียดนาม ทีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นาํฮนั

ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวดานงั เป็นสัญลกัษณ์ของการฟืนคืนประเทศ 

และเป็นการฟืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตงัแต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบวกกบัเทคโนโลยี

สมยัใหม่ทีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวียดนามเมือกว่าหนึงพนัปีมาแลว้ 



 
 

  
คาํ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทีพัก**โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว** 
 

 

วนัทสีอง บานาฮิลล์ • นังกระเช้าขนึสู่บานาฮิลล์ • หมู่บ้านกมัทาน • นังเรือกระด้ง • ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions 

Theme Park ชมการแสดงโชว์   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
 

.  น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนนั  เดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นทีตากอากาศทีดีทีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝรังเศสเขา้มา

ปกครองเวียดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มขึนไปบนภูเขาสร้างทีพกัโรงแรมสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพือใช้

เป็นสถานทีพกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีนงักระเชา้ดว้ยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิว

ธรรมชาติทงันาํตก Toc TienและลาํธารSuoi no  จากนนั นังกระเช้าขึนสู่บานาฮิลล์กระเชา้แห่งบานาฮิลลนี์

ไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทียาวทีสุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะ

มีความยาวทงัสิน ,  เมตรและเป็นกระเช้าทีสูงทีสุดที ,  เมตรนักท่องเทียวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอก

และบางจุดมีเมฆลอยตาํกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิอนัสดชืนจนทาํให้ท่านอาจลืมไปเสียดว้ยซําว่าทีนี

ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศทีหนาวเยน็เฉลียตลอดทงัปีประมาณ  องศาเท่านนัจุดทีสูงทีสุดของบานาฮิลลม์ีความ

สูง ,  เมตรกบัสภาพผืนป่าทีอุดมสมบูรณ์นาํท่านชม สะพานสีทอง สถานทีท่องเทียวใหม่ล่าสุดตงัโดดเด่น

เป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์

 
 



 
 

 

จากนนั  นาํท่านสู่จุดทีสร้างความตืนเตน้ให้นกัท่องเทียวมองดูอย่างอลงัการทีซึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งตาํนานและ 

จินตนาการของการผจญภยัทีสวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและ

บ้านผีสิงทีไม่รวมให้ในรายการ)ทีเป็นส่วนหนึงของบาน่าฮิลลท่์านจะไดพ้บกบัเครืองเล่นในหลายรูปแบบเช่น

ทา้ทายความมนัส์ของหนงั D, ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครืองเล่นเบาๆรถไฟ

เหาะแมงมุนเวียนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสันประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปปิงซือของทีระลึกภายในสวน

สนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มทีให้ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเครืองเล่น

นานาชนิดอยา่งจุใจ 

 

 
 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

จากนนั   เดินทางสู่ หมู่บ้านกมัทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village

หมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตงัอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่นาํ อาชีพหลกัของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเ รือ ท่า นจะ ได้ช มวัฒนธรรมอันสวยงา ม 

ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะ

หยอกล้อกันไปมานําทีพายเรือมาเคาะกันเป็น

จงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (**สําหรับการเข้าชม

หมู่บ้านทางทัวร์ได้จัดให้ท่านนังเรือกระด้ง (รวม

ในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมทีต้องมีค่าทิป

ให้แก่คนพายเรือ ท่านละ  บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

คาํ  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

จากนนั  นําท่าน ล่องเรือสู่ Hoi An Impressions Theme 

Park  ชมโชว์สุดอลังการทีมีชือว่า “ความทรงจํา

แ ห่ ง เ มือ ง ฮ อย อัน ” แ ส ดง ถึ งวัฒ นธร ร มแ ล ะ



 
 

ประวติัศาสตร์ เรืองราวต่างๆของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียงอนัอลงัการ นกัแสดงชายและหญิงกว่า  ชีวิต 

ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชวอ์นัน่าตืนตาตืนใจ จากนนั  นาํท่านเขา้พักที PHO HOI RIVERSIDE HOTELหรือ

เทยีบเท่าระดบั  ดาว** 
 

 

       
 

**หมายเหตุ   ในกรณีทไีม่สามารถชมโชว์ได้หรือโชว์ปิดทําการแสดง ทางผู้จัดจะทําการคืนเงินให้ ท่านละ  USD ค่ะ** 
 



 
 

วนัทสีาม  ฮอยอัน • วดัฟุ๊กเกยีน • บ้านโบราณ • สะพานญปุ่ีน • ศาลกวนอู • วดัลินห์องึ • เว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • 

เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรือมังกรล่องแม่นําหอม   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
 

.  น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดนิทางสู่“เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอนันนัอดีตเคยเป็นเมือง

ท่าการคา้ทีสาํคญัแห่งหนึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการแลกเปลียนวฒันธรรมระหว่าง

ตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้ฮอยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เนืองจากเป็น

สถานทีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้า่จะผา่นการบูรณะขึนเรือยๆแต่กย็งัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้  

จากนนั นําท่านชม วัดฟุ๊กเกียน เป็นสมาคมชาวจีนทีใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นทีพบปะของ

คนหลายรุ่น    วดันีมีจุดเด่นอยู่ทีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาํบุญต่ออายุโดยพิธีสมยั

โบราณ คือ การนาํธูปทีขดเป็นกน้หอย มาจุดทิงไวเ้พือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นาํชม Old House of Tan Sky 

บ้านโบราณซึงเป็นชือเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามทีมีฐานะดี ชมบา้นไมที้เก่าแก่และสวยงามทีสุดของเมือง

ฮอยอนั สร้างมากว่า  ปี ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นทีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นทีเจ็ด

ของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญีปุ่น และ

เวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาํเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึงใกลแ้ม่นาํทูโบน

มีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่นาํทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีนาํชม  สะพาน

ญีปุ่นซึงสร้างโดยชุมชนชาวญีปุ่นเมือ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัดิสิทธิ  ทีสร้างขึนเพือสวดส่ง

วิญญาณมงักร ชาวญีปุ่ นเชือว่ามี มงักรอยู่ใตพ้ิภพส่วนตวัอยู่ทีอินเดียและหางอยู่ทีญีปุ่ น ส่วนลาํตวัอยู่ทีเวียดนาม 

เมือใดทีมงักรพลิกตวัจะเกิดนาํท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญีปุ่นจึงสร้างสะพานนีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลาํตวั

เพือกาํจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัขึนอีกชม ศาลกวนอ ูซึงอยู่บนสะพาน ญีปุ่นและทีฮอยอนัชาวบา้นจะนาํสินคา้

ต่าง ๆไวที้หนา้บา้น เพือขายให้แก่นักท่องเทียวท่านสามารถซือของทีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย 

เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ จากนนัเดินทางสู่เมืองเว ้ 
 

 
 



 
 

จากนนั  แวะสักการะ วัดลินห์อึงเป็นวดัทีใหญ่ทีสุดของ

เมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที

บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความ

เชือของชาวบา้นแถบนีนอกจากนียงัมีรูปปันปูน

ขาวเจ้าแม่กวนอิมซึงมีความสูงถึง  เมตร

ตงัอยู่นฐานดอกบวักวา้ง  เมตรยืนหันหลงัให้

ภูเขาและหนัหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมงทีออกไปหาปลานอกชายฝังวดัแห่งนี

นอกจากเป็นสถานทีศักดิสิทธิทีชาวบ้านมา

กราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีสวยงามเป็นอีกนึงจุดชมวิวทีสวยงามของเมือง 

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เมืองทีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมที

มีแบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยืนยนัจาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีมีอยูใ่นประเทศเวียดนามใช ้

เวลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง  

จากนนั  นําท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนีเป็นเพียงสุสานเดียวทีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินขึนสุสานไดร้ับการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า   นําท่าน

ชม เจดย์ีเทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลียมสูงลดหลนักนั 7 ชนัซึงแต่ละชนัแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตงัเด่น

อยูริ่มฝังแม่นาํหอม 
 

 
 

จากนนั อิสระชอ้ปปิงที ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของทีระลึกเป็น

ส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทวัไป 
 



 
 

 
 

คาํ       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนนั นําท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่นําหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืนเมือง 

พักที THANH LICH HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว** 
 

วนัทสีี  เว้ • พระราชวงัหลวง • นังรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ                

                                                                                                                                               (เช้า/กลางวนั/-) 
 

.  น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเยยีมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวยีนพระราชวงัแห่งนีสร้างขึนในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยา

ลองเคยเป็นทีประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวียน13 พระองค พระราชวงัแห่งนีตงัอยู่ใจกลางเมืองเป็น

มรดกตกทอดอนัยิงใหญ่และงดงามแห่งนีไดถู้กสร้างขึนตามแบบแผนความเชือของจีน 
 

 
 



 
 

พิเศษ!!นําท่านนังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของ

เวียดนาม (**สําหรับการเข้าชมเมืองทางทัวร์ได้จัดให้ท่านนังรถสามล้อ (รวมใน

ค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมทีต้องมค่ีาทิปให้แก่คนขีสามล้อ ท่านละ  บาท/ต่อ

ท่าน/ต่อทริป)  

จากนนั  นําท่านเดนิทางสู่เมืองดานัง 

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากนนั   นาํท่านเดินเทียวและชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน ซึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด 

เช่น ผา้ เหลา้ บุหรี และของกินต่างๆ เป็ฯตลาดสดและขายสินคา้

พืนเมืองของเมืองดานงั 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 

1 .  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  

เทยีวบินที  FD639 ** มบีริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง ** 

.  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทางทวัร ์มหศัจรรย.์..ฮอยอนั  วนั  คนื บิน FD 
เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดยีว 

 มี.ค.   เม.ย.  +  11,900 11,900 10,900 4,0  

 เม.ย.   เม.ย.  34+  14,900 14,900 13,900 4,0  

 เม.ย.   เม.ย.  34+  15,900 15,900 14,900 4,0  

 เม.ย.   เม.ย.  34+  13,900 13,900 12,900 4,0  

 เม.ย.   เม.ย.  34+  14,900 14,900 13,900 4,0  

 เม.ย.   เม.ย.  34+  16,900 16,900 15,900 4,0  

 เม.ย.   เม.ย.  +  16,900 16,900 15,900 ,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  16,900 16,900 15,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  15,900 15,900 14,900 4,000 



 
 

 เม.ย.   เม.ย.  +  13,900 13,900 12,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  12,900 12,900 11,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  13,900 13,900 12,900 4,000 

 เม.ย.   เม.ย.  +  12,900 12,900 11,900 4,000 

 เม.ย.   พ.ค.  +  12,900 12,900 11,900 4,000 

03 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 13,900 12,900 4,000 

 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 12,900 11,900 4,000 

 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 12,900 11,900 4,000 

 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 11,900 10,900 4,000 

17 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 15,900 14,900 4,000 

18 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 14,900 13,900 4,000 

24 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 12,900 11,900 4,000 

25 พ.ค.   พ.ค.  +  ,900 12,900 11,900 4,000 

31 พ.ค.   ม.ิย.  +  ,900 11,900 10,900 4,000 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตัว 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ  คืน พักห้องละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพมิเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัตเิหตุวงเงิน , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 



 
 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่าย %และภาษมูีลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพมิพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทเีมืองไทยและต่างประเทศ

ซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์  ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถนิและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

 

เงือนไขการสํารองทนีงัและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า  วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง  วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจาํโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทาง  -  วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ % และริบเงินมดัจาํทังหมด 

 ยกเลิกภายใน  วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง  วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี



 
 

เงือนไขอืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (  ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดยีวกัน บริษทัต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมผีู้ เดินทางไม่ถึง  ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดนิทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน, ตวัรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ

ออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มนาํเงิน) เดนิทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทังสิน 

 

 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรม

แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตภัุยพิบัตทิางธรรมชาต(ิซึงลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณทีีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 



 
 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร

บางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง

เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลียนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 การท่องเทียวประเทศเวยีดนามนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเป็นการส่งเสริมการท่องเทียว

ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพมิ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทีประเทศเวียดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลก็

จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักทปีระเทศเวียดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดียว (Single), ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกันบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงเสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทเีป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทมีีขนาดกะทัดรัต และไม่มอ่ีางอาบนําบางโรงแรมแต่ละชันจะมีเพยีง

ไม่กีห้องซึงในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละชันและบางโรงแรม

อาจจะไม่มลีฟิต์ซึงขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


