
 

 

รหัสทัวร BID1901353 

ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ) 
เที่ยวชมเมืองเว พระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียน 

ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง                
ชมเจดียเทียนมู และสุสานกษัตริยไคดิงห 
น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลลที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไมหยุดแวะ 
ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park               
สักการะ วัดลินหอ๋ึง และชมสะพานมังกร 
 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว – พระราชวังเว – ตลาด Dong Ba – ลงเรือ

มังกรลองแมนํ้าหอม     ไ ( - / ขนมปงบั๋นหม่ี / เย็น) 
07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 8 เคานเตอร 

Q สายการบินเวียดเจท็แอรเวย 
VIETJET AIR โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960 

 
 
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่

นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินได
ในคณะ ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน
ที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมือง
แหงหาดทรายขาว และภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ 
4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญ ** บริการขนมปงบั๋นหม่ี Banhmi เปนอาหารของ
เวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม** 



 

 

จากน้ัน เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงาม
และทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยัน
จาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 
2536 ใหเปนมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศ
เวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นําทานชม พระราชวังหลวงของ
กษัตริยราชวงศเหวียน พระราชวังแหงน้ีสรางขึ้นในป พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง
เคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน  13 พระองค พระราชวังแหง
น้ีตั้งอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงน้ีไดถูกสรางขึ้น
ตามแบบแผนความเชื่อของจีน 

 
 

จากน้ัน อิสระชอปปงที่ ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําหอมรอบนอก
จะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใชทั่วไป 

 
คํ่า       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

นําทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง 
จากน้ัน  พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 
ของมาตรฐานเวียดนาม 
 



 

 

วันที่สอง เว – เจดียเทียนมู – สุสานกษัตริยไคดิงห – นั่งสามลอซิโคล – ดานัง –  
  บานาฮิลล         ไ ( เชา / กลางวัน / เย็น) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้น
แทนภพตาง ๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมน้ําหอม จากน้ัน นําทานชม 
สุสานกษัตริยไคดิงห สุสานแหงน้ีเปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการ
ตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 

 
 

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
ภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใชเปนสถานที่พักผอนใน
ระหวางการรบระหวางที่น่ังกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะได
เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก Toc Tien และ ลําธาร Suoi no (ในฝน) 



 

 

 
 

จากน้ัน นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล กระเชาแหงบานาฮิลลน้ีไดรับการบันทึกสถิติโลกโดย 
World Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไมหยุด
แวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดม ี เมฆลอยตํ่ากวากระเชา พรอม
อากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่น่ีไมใชยุโรปเพราะ
อากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดที่สูงที่สุดของบานา
ฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณ  นําทานชม สะพานสี
ทอง สถานที่ทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบา
นาฮิลล 

 
บาย  จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยางอลังการที่ซึ่งเต็มไปดวยเสนห

แหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park 
(รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิงที่ไมรวมใหใน
รายการ)ที่เปนสวนหน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ
เชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืน ๆ ถาไดโนเสาร
เกมสสนุก ๆ เครื่องเลนเบา ๆ รถไฟเหาะแมงหมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึก



 

 

ขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจ
และอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับ
เครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

เย็น  ไ บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
นําทานเขาสูที่พัก **โรงแรมMecure Bana Hill French Village บนบา
นาฮิลล 

 
 
วันที่สาม บานาฮิลล – วัดลินหอึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมูบานกั๊มทาน – นั่งเรือ

กระดงฮอยอัน – วัดจีน –บานโบราณ – สะพานญี่ปุ�น – ศาลกวนอ ู– สะพาน
มังกร          ไ (เชา / กลางวัน / เย็น) 

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  สักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่ใหญที่สุดของ

เมืองดานังภายในวิหารใหญ ของวัดเปน
สถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ีนอกจากน้ี
ยังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูง
ถึง 67 เมตรตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง  35 
เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลา นอกชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมา
กราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเท่ียวที่สวยงามเปนอีกน่ึงจุด
ชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง  



 

 

จากนั้น เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเปนเมืองทา 
การคาที่สําคัญแหงหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศให
ฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเรื่อย ๆ แตก็
ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดิน
ทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน 

เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 
ตัว 
จากน้ัน  เดินทางสูหมูบานกั๊มทานสนุกสนานกับการ

นั่ ง เ รื อ ก ร ะ ด ง  Cam Thanh Water 
Coconut Villageหมูบานเล็ก ๆในเมือง
ฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ใน
อดีตชวงสงครามท่ีน่ีเปนที่พักอาศัยของเหลา
ทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง 
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลง
พื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะ
ดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป) จากน้ัน นําทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของ
เมืองฮอยอันใชเปนที่พบปะของคนหลายรุน วัดน้ีมีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก
ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่
ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of 
Tan Skyบานโบราณ ซึ่งเปนชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบาน
ไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของเมืองฮอย
อัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยูอาศัย
ของทายาทรุ นที่ เจ็ ด ของตระกู ล  การ
ออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน 



 

 

ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค 
ดานหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศน
และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเปนอยางดี  นําชม  สะพานญี่ปุ�นซึ่ง
สรางโดยชุมชนชาวญี่ ปุ� น เมื่ อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจา
ศักดิ์สิทธ์ิ  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเช่ือวามี มังกรอยูใตพิภพ
สวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เม่ือใดที่มังกรพลิก
ตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลง
กลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน 
ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแก
นักทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน 
กระเป�าโคมไฟ เปนตน 

 
จากน้ัน  นําทานชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหน่ึงที่เท่ียวดานังแหงใหมสะพาน

มังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝم�ง
ของแมน้ําฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูก
สร างขึ้ น เพื่ อ เป นแหล งท อ ง เที่ ย วดานั ง  เป น
สัญลักษณของการฟم�นคืนประเทศ และเปนการฟم�นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 
2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพันปมาแลว 

คํ่า ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม- 
 

วันที่สี่  ดานัง – ชอปปงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                ไ ( เชา/-/- ) 
07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินเที่ยวและชอปปงในตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา 

เหลา บุหร่ี และของกินตาง ๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
13.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ท
แอรเวย เที่ยวบินที่ VZ961 
14.55 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 

07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
27 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 34 11,999 11,999 10,999 4,000 
11 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34 11,999 11,999 10,999 4,000 
16 ก.ค.62 19 ก.ค.62 34 12,999 12,999 11,999 4,000 
17 ก.ค.62 20 ก.ค.62 34 11,999 11,999 10,999 4,000 
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34 11,999 11,999 10,999 4,000 
25 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 34 12,999 12,999 11,999 4,000 
28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 34 12,999 12,999 11,999 4,000 



 

 

29 ก.ค.62 01 ส.ค.62 34 10,999 10,999 10,999 4,000 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34 11,999 11,999 10,999 4,000 
08 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
22 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
29 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
05 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
19 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
06 ต.ค.62 09 ต.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 
12 ต.ค.62 15 ต.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 
17 ต.ค.62 20 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
26 ต.ค.62 29 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
31 ต.ค.62 03 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
 
 
 



 

 

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิใ์นการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถโคชรับ - สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

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

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ทีไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การ

ประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,  การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่ กรมแรงงานทั้ งที่ เมืองไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น, คนขับรถ, ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน 
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะ แตไมบังคับทิปคะ) 

 
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 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

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

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ
เดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สาย
การบินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูก
ปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิน
จากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทุกอยางทาง
บริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง
เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม
และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่
กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋ว
ดังกลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง 
ๆ ที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 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 
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมี  เพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


