
 

 

รหัสทัวร BID1901347 
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน [PG]  
เท่ียวชมเมืองเว พระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียน 

ชมเจดียเทียนมู และสุสานกษัตริยไคดิงห       

น่ังกระเชาข้ึนสูบานาฮิลลที่ยาวท่ีสุดประเภท Non Stop โดยไมหยุดแวะ 

ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park              

สักการะ วัดลินหอ๋ึง และชมสะพานมังกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว – พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรลอง

แมน้ําหอมไ (-/-/เย็น) 
08.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคานเตอร  F สายการบินบางกอก

แอรเวย Bangkok Airways (PG) 
โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเท่ียวบิน PG 947 **บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได 

ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่น่ังบนเคร่ืองบินไดในคณะ ซ่ึง
เปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

12.45 น. ถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว(เวลาทองถ่ินท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมือง
แหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปน
เมืองทาท่ีสําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ4 
ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต 
มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมือง
ทาท่ีสําคัญ 

จากน้ัน  เขาสูเมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองใน
อดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของตนเอง เว 



 

 

จึงไดรับการยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหง
ที่มีอยูในประเทศเวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง เย่ียมชมพระราชวัง
หลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงน้ีสรางข้ึนในป พ.ศ.2348ในสมัย
ยาลองเคยเปนท่ีประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 
พระองค พระราชวังแหงน้ีต้ังอยูใจกลางเมือง เปนมรดกตกทอดอันย่ิงใหญและ
งดงามแหงน้ีไดถูกสรางข้ึนตามแบบแผนความเช่ือของจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อิสระชอปปم�งท่ีตลาดDong Ba เปนตลาดใหญ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําหอมรอบนอกจะ
เปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป 

 ค่ํา        ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม 
พรอมชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง 

พักท่ี Golden Hue Hotel  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาวท่ีเมืองเว ประเทศ
เวียดนาม** 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่สอง  เจดียเทียนมู – สุสานกษัตริยไคดิงห – น่ังสามลอซิโคลชมเมืองเว – ดานัง – บานา
ฮิลล             
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน ชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ช้ันซ่ึงแตละช้ันแทนภพ

ตางๆของพระพุทธเจา ต้ังเดนอยูริมฝم�งแมน้ําหอมชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสาน
แหงน้ีเปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขา
กับสถาปตยกรรมตะวันตกทางเดินข้ึนสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโอ
อา    

 
 
 
 
 
 
 
 
พิเศษ!!นําทานน่ังรถสามลอซิโคล (Cyclo)ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและเอกลักษณ
ของเวียดนาม (**สําหรับการเขาชมเมืองทางทัวรไดจัดใหทานน่ังรถสามลอ (รวม
ในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนข่ีสามลอ ทานละ 40 
บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

เท่ียง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหาร SEA FOOD 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง  จากน้ัน นําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลล บานาฮิลล
เปนท่ีตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝร่ังเศสเขามา
ปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมข้ึนไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือใชเปนสถานท่ีพักผอนในระหวางการรบระหวางท่ีน่ัง
กระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก Toc 
Tien และลําธาร Suoi no (ในฝน) น่ังกระเชาข้ึนสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานา
ฮิลลน้ีไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าท่ียาว
ที่สุดประเภทNon Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวท้ังส้ิน 5,042 เมตรและเปน
กระเชาที่สูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ํากวากระเชาพรอม
อากาศบริสุทธิ์อันสดช่ืนจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซ้ําวาท่ีน่ีไมใชยุโรปเพราะ
อากาศท่ีหนาวเย็นเฉล่ียตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดที่สูงท่ีสุดของบานา
ฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ นําทานชมสะพานสี
ทอง สถานที่ทองเท่ียวใหมลาสุดต้ังโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบา
นาฮิลล 
 
 
 
 
 

 



 

 

บาย จุดท่ีสรางความต่ืนเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยางอลังการท่ีซ่ึงเต็มไปดวยเสนห
แหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวม
คาเคร่ืองเลนบนสวนสนุก ยกเวนรถรางและบานผีสิงท่ีไมรวมใหในรายการ)ที่เปน
สวนหน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเคร่ือง
เลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของ
หนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถา
ไดโนเสารเกมสสนุกๆเคร่ืองเลนเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญ
ส่ันประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อของที่
ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยาง
เต็มท่ีใหทานไดสนุกสนานตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

เย็น  ไบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
นําทานเขาสูท่ีพัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village**บนบานา
ฮิลล 

 
 
วันที่สาม บานาฮิลล–วัดลินหอ้ึง–เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานก๊ัมทาน–น่ังเรือกระดงฮอยอัน–

วัดจีน–บานโบราณ–สะพานญ่ีปุ�น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร    ไ 
(เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  แวะสักการะ วัดลินหอ๋ึงเปนวัดที่ใหญท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัด

เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเช่ือของชาวบานแถบน้ี
นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแมกวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรต้ังอยูบนฐาน
ดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�อง



 

 

คุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัด
แหงน้ีนอกจากเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบานมา
กราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนอีกหน่ึงจุดชมวิวที่สวยงาม
ชองเมืองดานัง เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน”
เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเปนเมืองทา การคาท่ีสําคัญแหงหน่ึงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับ
ตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เน่ืองจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะผานการบูรณะข้ึนเร่ือยๆแต
ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวได 

เท่ียง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสูหมูบานก๊ัมทานสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระดง Cam 

Thanh Water Coconut Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวน
มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามท่ีน่ีเปนท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือ
มาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(**สําหรับการเขาชมหมูบานทางทัวรได
จัดใหทานน่ังเรือกระดง (รวมในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิป
ใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอันใชเปน
ที่พบปะของคนหลายรุน วัดน้ีมีจุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน 
สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดท้ิง
ไวเพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of Tan Skyบานโบราณ ซ่ึง
เปนช่ือเจาของบานเดิม ชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบานไมท่ีเกาแกและสวยงาม
ที่สุดของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี 
และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปน
การผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม 
ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหน่ึง
ใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมา
ในแมน้ําทูโบนไดเปนอยางดีนําชม  สะพานญ่ีปุ�นซ่ึงสรางโดยชุมชนชาวญ่ีปุ�นเมื่อ 
400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักด์ิสิทธิ ์ ที่สรางข้ึนเพ่ือสวดสง
วิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเช่ือวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดียและหางอยูท่ี
ญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เม่ือใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือ
แผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือกําจัดมัน
จะไดไมเกิดภัยพิบัติข้ึนอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบนสะพาน ญ่ีปุ�นและที่ฮอยอัน
ชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวท่ีหนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถ
ซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน   นําทานชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหน่ึงท่ีเที่ยวดานังแหงใหมสะพาน
มังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลนส เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮันประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�น
คืนประเทศ เปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยไดเปดใชงานต้ังแตป 2013
ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากตํานาน
ของเวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพันปมาแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก **โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 3 ดาว** 
 

วันที่ส่ี  ดานัง – ชอปปم�งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                    
 ไ (เชา/-/-) 

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา 

เหลา บุหร่ี และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง
ไดเวลาสมควร  นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร
เวย เท่ียวบินที่ PG948 



 

 

*มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง * 
 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
อัตราคาบริการ 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามกลาง พักบานาฮิลล 4 วัน 3 คืน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเด่ียว 

07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
06 ก.ค.62 09 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
17 ส.ค.62 20 ส.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 



 

 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวันเดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา



 

 

เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวน

ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจํา
โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ท้ังหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรท้ังหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี 
ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง



 

 

ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจอง
ทัวร  



 

 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทาง
ได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไม
เขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญ
รสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะได
เปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา

บางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมก่ีหองซึ่ง  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง 
หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่งข้ึนอยูกับ
การออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ
ทานเอง** 


