
 

 

รหัสทัวร BID1901673 

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ) 
น่ังรถซิโคลชมเมืองเว   ลองเรือกระดงเมืองฮอยอัน 
ชมโชวสุดอลังการ Hoi an impression theme park 
พิเศษ!! บุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล 

 



 

 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เมืองเว • พระราชวังเหวียน • นั่งรถซิโคลชม
เมืองเว • เจดียเทียนมู • ตลาดดองบา ลองเรือชมแมนํ้าหอม       ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                        
03.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 8 เคานเตอร 
Q สายการบินเวียดเจ็ทแอรเวย 
VIETJET AIR (VZ) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
05.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 3960 

 
 

 
07.05 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เปนที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาด
ทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ4 ของประเทศ
เวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมืองทาที่สําคัญ 
จากน้ันเดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ
ทรงคุณคาวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับกายืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศ



 

 

ขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD 
HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

 
เที่ยง      ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทานเยี่ยมชม พระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียน พระราชวังแหงน้ีสรางขึ้นในป 
พ .ศ . 2348ในสมัยยาลองเคยเปนที่ ประทับของพระมหากษัตริย ราชวงศ เหวียน13 
พระองค พระราชวังแหงน้ีตั้งอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงน้ีไดถูก
สรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน  

  
 
พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล 
(Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดน
และเอกลักษณของเวียดนาม (ไม
รวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 
บาท/ตอทาน/ตอทริป)    



 

 

จากน้ัน  นําทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้น
แทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมน้ําหอม จากน้ันอิสระชอปปم�งที่ตลาด Dong 
Ba เปนตลาดใหญ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําหอมรอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานใน
เปนของใช ท่ัวไป 
 

  
คํ่า       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น นําทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง 
พักที่ THANH LICH HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว** 
 
วันที่สอง    สุสานกษัตริยไคดิงห • บานาฮิลล • นั่งกระเชาขึ้นบานาฮิลล • สวนสนุก
บานาฮิลล • สะพานสทีอง      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสานแหงน้ีเปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปน
บันไดมังกรอันโออา 



 

 

 
เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลล เปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่
ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆเพ่ือใชเปนสถานที่
พั กผอนในระหวางการรบระหวางที่ น่ั ง
กระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงาม
เราจะได เห็นวิวธรรมชาติทั้ งน้ําตก Toc 
Tienและลําธาร Suoi no (ในฝน) จากน้ัน 
นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล กระเชาแหงบา
นาฮิลล น้ี ได รับการบันทึกสถิติ โลกโดย
World Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาว
ที่สุดประเภทNon Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูง
ที่สุดที่ 1,294 เมตรนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวากระเชา
พรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาท่ีนี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่
หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง  



 

 

 

 
1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณ French Village Bana Hills เมืองเทพนิยาย 
แหงดานัง เวียดนาม หมูบานฝรั่งเศสที่โดดเดนดวยสถาปตยกรรมแบบยุโรปคลาสสิค 
ประกอบดวยจตุรัสลานกวาง, โบสถ , เมือง, หมูบาน, โรงแรม, รานอาหาร ไฮไลท คือ 
โบสถ Saint Danis ซึ่งจําลองแบบมาจากโบสถ Notre-Dame ที่ปารีส ดานในตกแตง
สวยงามดวยกระเบื้องปูพื้นสีน้ําตาลตัดกับสีขาวดานหนาโบสถมีลานน้ําพุที่ลอมรอบดวยแปลง
ดอกไมสวยๆ  

  



 

 

 

 
ชม สะพานสีทองหรือสะพานลอยฟ�าโกลเดน (Golden Bridge)  มีสถาปตยกรรมที่โดด
เดน เปนสะพานลอยฟ�าริมหนาผาที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกเนรมิตใหตั้งอยูริมหนาผาบน
ยอดเขา ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พรอมกับมีรูปปم�นมือยักษคลายกับยกชูสะพานไว ดู
สวยอลังการ และยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบ้ืองลางไดอีกตางหาก เรียกไดวาเปนจุดเช็กอิน
ที่หามพลาดของบานาฮิลลเลยทีเดียว  



 

 

 
จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองดู
อยางอลังการที่ซึ่ ง เต็มไปดวยเสนหแห ง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่
สวนสนุก  The Fantasy Park(รวมค า
เครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน รถรางและ
บานผีสิงที่ไมรวมใหในรายการ)ที่เปนสวน
หน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่อง
เลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอ่ืนๆถา
ไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่น
ประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอ
ทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มท่ีใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 



 

 

 
เย็น  ไบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล 

  
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม บานาฮิลล • เมืองโบราณฮอยอัน • หมูบานกั๊มทาน • นั่งเรือกระดงฮอยอัน • 
วัดจีน • สะพานญี่ปุ�น • ศาลกวนอ ู Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดง
โชว • เมืองดานัง                                                    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน อิสระใหทานพักผอนกับกิจกรรมบนบานาฮิลลอยางเต็มอ่ิม  

  

 
11.30 น. นําทานเดินทางลงจากเขาบานาฮิลล 
เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

เดินทางสู  “เมืองโบราณฮอยอัน” 
เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเปนเมืองทา 
ก ารค าที่ สํ าคัญ แห งห น่ึ งใน เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลาง
ของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง
ตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโก
ไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดก
โลกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะผาน
การบูรณะขึ้นเร่ือยๆแตก็ยังคงรปูแบบของเมืองฮอยอันไวได  
จากน้ัน นําทานชมวัดจีน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปน
ที่พบปะของคนหลายรุน  วัดน้ีมีจุดเดน
อยูที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงาม
ทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย 
มาจุดทิ้งไวเพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน  นํา
ช ม Old House of Tan Sky บ า น
โบราณ ซึ่งเปนชื่อเจาของบานเดิมชาว
เวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแก
และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สราง
มากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่
เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของ
จีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนน
อีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทูโบนมีประตูออกไม สามารถชม 



 

 

  
วิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาใน
แมน้ําทูโบนไดเปนอยางดีนําชม  สะพาน
ญี่ปุ�น ซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 
400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจา
ศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณ
มังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพ
สวนตัวอยูที่ อินเดียและหางอยูที่ญี่ ปุ�น 
สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกร
พลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว 
ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก 
ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพานญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อ
ขายใหแกนักทองเท่ียว  
จากน้ัน นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริม
แมน้ํา ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง 
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  (ไม
รวมคาทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 



 

 

 
คํ่า       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
นําทานสู Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชวสุดอลังการที่มีชื่อวา “ความทรง
จําแหงเมืองฮอยอัน”  แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เรื่องราวตางๆของเมืองฮอยอัน 
ชมแสงสีเสียงอันอลังการ นักแสดงชายและหญิงกวา 500 ชีวิต ใหทานเพลิดเพลินชมโชวอันนา
ตื่นตาต่ืนใจ  



 

 

 

  
 
**หมายเหตุ   ในกรณีที่ไมสามารถชมโชวไดหรือโชวปดทําการแสดง ทางผูจัดจะทําการ

คืนเงินให ทานละ 8 USD คะ** 
นําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง (เดินทางโดยประมาณ 45 นาที) 
จากน้ัน นําทานเขาพักที่ DANANG GOLDEN BAY  หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาวที่เมือง
ดานัง ** 



 

 

  
  
วันที่สี่ เมืองดานัง •  วัดลินหอึ๋ง • หมูบานแกะสลักหินออน • ตลาดฮาน • สะพานมังกร • 
กรุงเทพฯ         ไ (เชา/กลางวัน/ขนมปงบั๋นหม่ี) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานแวะสักการะ วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานังภายในวิหาร
ใหญของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี
นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนขาวเจา
แมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 
เมตรตั้งอยูนฐานดอกบัวกวาง 35 
เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหัน
ห น า อ อ ก ท ะ เล ค อ ย ป ก ป� อ ง
คุมครองชาวประมงที่ออกไปหา
ปลานอกชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจาก
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมา
กราบไหวบูชาและขอพรแลวยัง
เปนอีกหน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู หมูบานแกะสลักหินออน หมูบานน้ีเปนหมูบานแกะสลักหินกันทั้งหมูบาน ซึงถือ
วามีชื่อเสียงโดงดังในการแกะสลักของเมืองดานัง นอกจากรูปแกะสลักเจาแมกวนอิม หรือเทพ
เจาแลวน้ัน ชางก็จะแกะสลักตามที่ลูกคาตองการ อิสระซื้อสินคาหินออนแกะสลักตาม
อัธยาศัย 
เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

จากน้ัน นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา 
เหลา บุหร่ี และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

  
 
จากน้ัน  นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหน่ึงที่เท่ียวดานังแหงใหม
สะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลนส เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสราง
ขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นคืนประเทศ และเปนการฟم�นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพันปมาแลว 
เย็น  ไบริการขนมปงบั๋นหม่ี (BANH MI) เปนอาหารของเวียดนามหรือแซนวิ
ชเวียดนาม 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
20.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอรเวย เที่ยวบินที่  VZ 
3961 

22.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 



 

 

 
 

………………………………………………………………. 
 
 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางทัวร เที่ยวบินเหมาลํา ฉลองเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหมมหัศจรรย..บานาฮลิล 
เที่ยวครบ บินคุม 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 35+1/BUS 19,999 19,999 19,999 5,000 
 
 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 คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง
,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 
 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 มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก : 



 

 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด 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 แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ 
ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บนิเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับ
เฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปน
การชําระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 
 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึง
จะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหม
กอนทําการจองทัวร  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือ
เปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 
 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 หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 


