
 

 

รหัสทัวร BID1901162 
ทัวรเวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง เว บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
ชมสะพานมังกร   หมูบานกั๊มทาน น่ังเรือกระดง   สะพานญี่ปุ�น  เจดียเทียนมู 
สุสานกษัตริยไคดิงห   ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม   บานาฮิลล 
สวนสนุก The Fantasy Park   วัดลินหอ๋ึง   ตลาดฮาน   สะพานสีทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร        ไ ( - /-/เย็น)                                                                                                                        
13.00 น. พรอมกันที่สนามบนิสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเตอรสาย

การบินเวียดเจ็ทแอร ประตู 3 Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจาหนาที่อํานวย
ความสะดวกแกทุกทาน 

15.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเที่ยวบิน VZ 962 
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่

นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินได
ในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

17.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมือง
แหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ
4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญ 

จากน้ัน   นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหน่ึงที่เที่ยวดานังแหงใหมสะพาน
มังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลนส เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮันประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�น
คืนประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 
2013ดวยสถาปตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีไดรับแรงบนัดาลใจจาก
ตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 



 

 

 
คํ่า  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว** 

วันที่สอง ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานกั๊มทาน–นั่งเรือกระดงฮอยอัน–วัดจีน–
บานโบราณ–สะพานญี่ปุ�น–ศาลกวนอ–ูสุสานกษัตริยไคดิงห–เจดียเทียนมู–เว–
ลองแมนํ้าหอม                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม เดินทางสู“เมืองโบราณฮอยอัน” 
เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเปนเมืองทาการคาที่สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับ
ตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
เน่ืองจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต
ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวได   

  
จากน้ัน   เดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดงCam Thanh 

Water Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราว
ริมแมน้ํา อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอก



 

 

ลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิป
คนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 
จากนั้น นําทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใช

เปนที่พบปะของคนหลายรุน  วัดน้ีมีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงาม
ทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มา
จุดทิ้ งไว เพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of Tan Sky บาน
โบราณซึ่งเปนชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและ
สวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไว
เปนอยางดี และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัว
อาคารเปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และ
เวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนน
อีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพาย
สัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเปนอยางดีนําชม  สะพานญี่ปุ�นซึ่งสรางโดยชุมชน
ชาวญี่ปุ�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อ
สวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและ
หางอยูที่ญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือ
แผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อ 

 
กําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกชม ศาลกวนอู ซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและที่
ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวทาน
สามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปน
ตน จากน้ันเดินทางสูเมืองเว  

จากน้ัน เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต 
โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบ



 

 

ฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให
เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป  พ .ศ . 2536 ให เปนมรดกโลกWORLD 
HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง  

จากน้ัน  นําทานชม เจดียเทียนมูทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้น
แทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมน้ําหอม  นําทานชม สุสาน
กษัตริยไคดิงหสุสานแหงน้ีเปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการ
ตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 
 

 
จากน้ัน อิสระชอปปم�งที่ ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําหอมรอบนอก

จะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ท่ัวไป 

 
คํ่า       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น นําทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรี
พ้ืนเมือง 
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 



 

 

วันที่สาม เว – พระราชวังหลวง – นั่งรถสามลอซิโคล – ดานัง – บานาฮิลล              ไ 
(เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวีย
นพระราชวังแหงน้ีสรางขึ้นในป พ.ศ. 2348ในสมัยยาลอง
เคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 
พระองค พระราชวังแหงน้ีตั้งอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตก
ทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน 
พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอ
ทาน/ตอทริป)  

เที่ยง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 
จากน้ัน เดินทางสู บานาฮิลล บานาฮิลลเปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได

คนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบน
ภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเปนสถานที่พักผอนใน
ระหวางการรบระหวางที่น่ังกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะได
เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก Toc TienและลําธารSuoi no  จากน้ัน นั่งกระเชาขึ้น
สูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลล น้ี ไดรับการบันทึกสถิติ โลกโดย World 
Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไมหยุดแวะมี
ความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่  
1,294 เมตรนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมี
เมฆลอยตํ่ากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําให
ทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่น่ีไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาว
เย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดที่สูงที่สุดของ
บานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าที่ อุดม
สมบูรณนําทานชม สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปน
เอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 



 

 

 

 
 
บาย  จุดที่สรางความต่ืนเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยาง 

อลังการที่ซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการ
ของการผจญภัยทีส่วนสนุก The Fantasy Park (รวม
คาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิง
ที่ไมรวมใหในรายการ)ที่เปนสวนหน่ึงของบานาฮิลล
ทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, 
ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกัน
อยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

 
เย็น  ไบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบา
นาฮิลล 



 

 

 
 

วันที่สี่ บานาฮิลล – วัดลินหอึ้ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  ไ (เชา/กลางวัน/-) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  อิสระใหทานพักผอนกับกิจกรรมบนบานา 

ฮิลลอยางเต็มอ่ิม 
11.30 น. นําทานเดินทางลงจากเขาบานาฮิลล 
เที่ยง         ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  แวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัด

เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี
นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูนฐาน
ดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�อง
คุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเท่ียว
ที่สวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง   จากน้ัน นํ า ท า น เดิ น
เที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหรี่ 
และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร  เที่ยวบินที่ VZ 963  
19.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

…………………………………………………………………. 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
 

วันเดินทางทัวร มหัศจรรย..บานาฮิลล เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 29+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 4,000 
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 
 



 

 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดนิทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร1 ทาน
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)  

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่
เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

 
 



 

 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม



 

 

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

 



 

 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะ
ไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟต
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


