
 

 

รหัสทัวร BID1901428 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว 4 วัน 3 คืน (FD) 
สนุกสนาน ! น่ังเรือกระดง Cam Thanh Water Coconut Village  
Old House of Tan Sky บานโบราณ   เทีย่วเมืองเว   ชมเจดียเทียนมู 
ชมสะพานญ่ีปุ�น   ศาลกวนอู   ชมสุสานกษัตริยไคดิงห 
ลองเรือมังกร   ลองแมน้ําหอม   พรอมชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง  
ชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียน 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก    กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – สะพานมังกร           ไ ( - /-/เย็น)                                                                                                                        
12.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 2 เคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
15.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเท่ียวบิน FD 638 
17.40 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว(เวลาทองถ่ินท่ีเวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหง
หาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาท่ีสําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ4 ของ
ประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมือง
ทาท่ีสําคัญ 

 
จากน้ัน   นํ า ท า น  ช ม ส ะ พ า น มั ง ก ร 

Dragon Bridge อี ก ห น่ึ ง ที่
เที่ยวดานังแหงใหมสะพานมังกร
ไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหม
ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 
เมตร ความกว างเท าถนน 6 
เลนส เช่ือมตอสองฟากฝم�งของ
แม น้ํ า ฮั น ป ระ เท ศ เวี ยด น าม
สะพานมังกรถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นคืน
ประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานต้ังแตป 2013ดวย
สถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพันปมาแลว 



 

 

ค่ํา  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูท่ีพัก**โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว** ของเวียดนาม 

วันท่ีสอง ฮอยอัน–เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานก๊ัมทาน–น่ังเรือกระดงฮอยอัน–วัดจีน–บาน
โบราณ–สะพานญ่ีปุ�น–ศาลกวนอู–สุสานกษัตริยไคดิงห–เจดียเทียนมู–เว–ลองแม
น้ําหอม                      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม เดินทางสู“เมืองโบราณฮอยอัน” เมือง
ฮอยอันน้ันอดีตเคยเปนเมืองทาการคาที่สําคัญแหงหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการ
ยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เน่ืองจากเปนสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะผานการบูรณะข้ึนเร่ือยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมือง
ฮอยอันไวได 

 
จากน้ัน   เดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระดงCam Thanh 

Water Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริม
แม น้ํา อาชีพหลักของคนที่ น่ี คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม



 

 

วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกัน
ไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิปคนพาย
เรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

เท่ียง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 
จากน้ัน นําทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่

พบปะของคนหลายรุน  วัดน้ีมีจุดเดนอยู ท่ีงานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน 
สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเปนกนหอย มาจุดท้ิงไว
เพ่ือ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of Tan Sky บานโบราณซ่ึงเปนช่ือ
เจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมท่ีเกาแกและสวยงามที่สุดของเมือง
ฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยู
อาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญ่ีปุ�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแมน้ําทูโบนมี
ประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเปน
อยางดี 

 



 

 

นําชม  สะพานญ่ีปุ�นซ่ึงสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเม่ือ 400 กวาปมาแลว กลางสะพาน
มีศาลเจาศักด์ิสิทธิ ์ ที่สรางข้ึนเพ่ือสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญ่ีปุ�นเช่ือวามี มังกรอยูใต
พิภพสวนตัวอยูท่ีอินเดียและหางอยูท่ีญ่ีปุ�น สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดท่ีมังกร
พลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญ่ีปุ�นจึงสรางสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลง
กลางลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติข้ึนอีกชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยูบนสะพาน 
ญ่ีปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆไวที่หนาบาน เพ่ือขายใหแกนักทองเที่ยว
ทานสามารถซ้ือของท่ีระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปน
ตน จากน้ันเดินทางสูเมืองเว  

จากน้ัน  เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ
ทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการ
ยูเนสโกประกาศข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปน
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนามใช 
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  

  
นําทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีน
แปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ช้ันซ่ึงแต
ละช้ันแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา 
ต้ังเดนอยูริมฝم�งแมน้ําหอม  นําทาน
ชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสานแหงน้ี
เป น เ พี ย ง สุ ส า น เ ดี ย ว ที่ มี ก า ร
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรม
ตะวันออกเข า กับสถาป ตยกรรม
ตะวันตก ทางเดินข้ึนสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา  จากน้ัน อิสระชอปปم�งท่ี 



 

 

ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําหอมรอบนอกจะเปนสินคาของท่ีระลึก
เปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป 

ค่ํา       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
จากน้ัน นําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรี
พ้ืนเมือง 
พักท่ี Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** ของ
เวียดนาม 
 

วันท่ีสาม เว – พระราชวังหลวง – น่ังรถสามลอซิโคล – ดานัง – บานาฮิลล               
            ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเย่ียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงน้ีสรางข้ึน
ในป พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเปนท่ีประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน
13 พระองค พระราชวังแหงน้ีต้ังอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันย่ิงใหญและ
งดงามแหงน้ีไดถูกสรางข้ึนตามแบบแผนความเช่ือของจีน  
พิเศษ!!นําทานน่ังรถสามลอซิโคล  (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนข่ีสามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป)  

  



 

 

เท่ียง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 
จากน้ัน เดินทางสู  บานาฮิลล 

บานาฮิ ลล เป นที่ ต าก
อ า ก า ศ ที่ ดี ท่ี สุ ด ใ น
เวียดนามกลางไดคนพบ
ในสมัยที่ฝร่ังเศสเขามา
ปกครองเวียดนามไดมี
การสรางถนนออมข้ึนไป
บ น ภู เข า ส ร า ง ที่ พั ก
โรงแรมส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆเพ่ือใชเปน
สถานที่พักผอนในระหวางการรบระหวางที่ น่ังกระเชาดวยความเสียวพรอมความ
สวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก Toc TienและลําธารSuoi no  จากน้ัน 
น่ังกระเชาข้ึนสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลลน้ีไดรับการบันทึกสถิติโลกโดย 
World Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไมหยุดแวะมี
ความยาวท้ังส้ิน 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดท่ี 1,294 เมตรนักทองเท่ียวจะ
ไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ํากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธ์ิอันสด
ช่ืนจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาท่ีน่ีไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉล่ีย
ตลอดท้ังปประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดท่ีสูงที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 
เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณนําทานชม สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหม
ลาสุดต้ังโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 



 

 

 
บาย  จุดท่ีสรางความต่ืนเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยาง 

อลังการท่ีซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหง
ตํานานและจินตนาการของการผจญ
ภั ย ท่ี ส วน ส นุ ก  The Fantasy 
Park (รวมคาเคร่ืองเลนบนสวน
สนุก ยกเวน รถรางและบานผีสิง
ที่ไมรวมใหในรายการ)ท่ีเปนสวน
หน่ึงของบานาฮิลลทานจะไดพบกับ
เคร่ืองเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง
และอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเคร่ืองเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไป
จนถึงระทึกขวัญส่ันประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุก
อยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนาน
ตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ 



 

 

 
 

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

  
 

วันท่ีส่ี บานาฮิลล – วัดลินหอ้ึง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  ไ (เชา/กลางวัน/-) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  อิสระใหทานพักผอนกับกิจกรรมบนบานาฮิลลอยางเต็มอ่ิม 



 

 

11.30 น. นําทานเดินทางลงจากเขาบานาฮิลล 
เท่ียง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  แวะสักการะ วัดลินห อ๋ึ ง

เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมือง
ดานังภายในวิหารใหญของ
วัดเปนสถานท่ีบูชาเจาแม
กวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเช่ือของชาวบาน
แถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปปم�น
ปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมี
ค ว าม สู ง ถึ ง  6 7  เม ต ร
ต้ังอยูนฐานดอกบัวกวาง 
35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลานอกชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบานมากราบ
ไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมือง ดานัง   จากน้ัน นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มี
สินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหร่ี และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขาย
สินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินท่ี  FD639 

** มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
19.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

…………………………………………………………………. 
อัตราคาบริการ 

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

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 



 

 

13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
15 ก.ค.62 18 ก.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
06 ก.ย.62 09 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 
20 ก.ย.62 23 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 
04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34 17,900 17,900 16,900 4,000 
12 ต.ค.62 15 ต.ค.62 34 16,900 16,900 15,900 4,000 
13 ต.ค.62 16 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 34 16,900 16,900 15,900 4,000 
23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
08 พ.ย.62 11 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
22 พ.ย.62 25 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 



 

 

29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
05 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
06 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 
14 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 
20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 
21 ธ.ค.62 24 ธ.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 



 

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน, คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงิน
มัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย :  



 

 

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล
ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ท่ีเจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
บิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

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

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญ
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 



 

 

 กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซ่ึงเปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 การทองเท่ียวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเท่ียวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใด
ไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญ
รสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดหองพักท่ีประเทศเวียดนาม 

 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเด่ียว (Single), หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะได
เปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบน้ําบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมก่ีหองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย



 

 

หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่ง
ข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง** 


