
 

 

รหัสทัวร JWT1903281 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล 
4 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล (VZ) 
สะพานมังกร   คารฟดรากอน   สะพานแหงความรัก   เที่ยวบานาฮิลลเต็มวัน 
สะพานมือสีทอง   สวนดอกไมเมอืงหนาว   เมืองฮอยอันมรดกโลก   ฮอยอัน 
หมูบานแกะสลักหินออนเที่ยวชมสะพานญี่ปุ�น   ชมศาลเจากวางตุง 
บานเลขที่ 101   ถนนคนเดินฮอยอันยามค่ําคืน   ลองเรือกระดง 
ไหวขอพรเจาแมกวนอิม วัดหลินอ๋ึง   ตลาดฮาน 

 



 

 

เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอนั บานาฮิลล 
พักหรู 4 ดาว 1 คืน (บนบานาฮิลล) พักเมืองดานัง 1 คืน พักฮอยอัน 1 คนื 

บินตรงสูเมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR 
บริการน้ําหนักกระเป�า 20 KG เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก 

พิเศษ..อาหารหลากหลายครบทุกม้ือ อินเตอรบุฟเฟ�บนบานาฮิลล 
อิ่มอรอย เมนู..แหนมเนืองตนตําหรับ และอาหารทะเลซีฟู�ด 

แถมฟร ี!! กระเป�าก๊ิฟเกชอปปم�ง+หมวกสุดเท เวียดนาม 
WIFI FREE ON BUS  นํ้าดื่มบริการวันละ 1 ขวด 

 
หมายเหตุ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความ
กรุณาใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุป ประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยใน
ความไมสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คารฟดรากอน-สะพานแหงความรัก 
12.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณ

ภูมิเคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.50 น. ออกเดินทางสูเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบิน

ที่ VZ962 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทาง

สูเมืองดานัง เมืองสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม นําทานชม สะพาน
มังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ป ที่เมืองดานังไดรับ
อิสรภาพและเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานัง ตองแวะชม
ความสวยงาม และชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเปนสัตวใน
ตํานานที่พนนํ้าจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปรเปนอนุสาวรียตอนรับ
แขกบานแขกเมืองของดานัง ซึ่งคารฟดรากอนนี้มีความหมายใหชาวเวียดนาม 
หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายราง
เปนมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่คูรัก
นิยมมาเขียนชื่อพรอมคลองกุญแจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร) (1) 
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai 
Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 2 ดานัง-เที่ยวบานาฮิลลเต็มวัน-สะพานมือสีทอง-สวนดอกไมเมืองหนาว  
                 สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกยามคํ่าคืน-พักบนบานาฮิลล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (2) 

นําทานสูภูเขาบานาฮิลล ซึ ่งหางจากตัวเมือง
ดานังประมาณ 25 กิ โลเมตร ภ ู เขาแห ง น้ี
ประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม นําทานสูจุด
ไฮไลต นั่งกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลลที่
ไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record 
วาเปนกระเชาที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non 
Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลลเปนสถานตากอากาศ
ที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟ�ตนานาชาติ) 
(3) 
ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี 
ปารค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ 
โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอก
บนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 
3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่องเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและ
รานอาหารครบครัน จากนั้นนําทานชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานที่
ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงามพรอมเปนจุดชมวิวบน
เขาบานาฮิลล จุดเช็คอินสุดฮิตตอนน้ี ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย อิสระพักผอน
บนบานาฮิลลเต็มวัน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟ�ตนานาชาติ) (4) 
 พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรือ

เทียบเทาระดับ 4ดาว พักบนบานาฮิลล 
 

เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และการพักแบบครอบครัว 
1. กรณีมาเปนครอบครวั 4 ทาน หากตองการพักหองเดียวกัน เปนหอง FAMILY BUNK           

(เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) สามารถแจงรีเควสได โดยไมมคีาใชจายเพ่ิม 
2. หอง FAMILY SUPERIOR (เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง)  มีคาใชจาย

เพ่ิม 300 บาทตอทาน 
3. เด็กอายุตํ่ากวา 11 ป และสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริมเตียง          

ไมมีคาใชจายเพ่ิม 
4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 2,000 บาทตอทาน 

 
เน่ืองจากหอง FAMILY SUPERIOR มีคอนขางจํากัด ดังน้ันหากทานประสงคจะพัก

หองดังกลาว กรุณาสอบถามหองพักกับบริษัทกอนทําการจองทวัร 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 บานาฮิลล-เมืองฮอยอันมรดกโลก-ฮอยอัน-หมูบานแกะสลักหินออนเที่ยวชม
สะพานญี่ปุ�น-ชมศาลเจากวางตุง-บานเลขที่ 101-ถนนคนเดินฮอยอันยามคํ่า
คืน-พักเมืองฮอยอัน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (5) 
 

หลังอาหารเชา ใหทานชมสวนดอกไมเมืองหนาว ถายรุปตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานเดินทางลงกระเชา เดินทางสูเมืองฮอยอัน นําทานแวะชมหมูบานแกะสลัก
หินออน ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝมือการแกะสลักหินออน หินหยก
เมืองฮอยอัน 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 
 

จากนั้นนําทานเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเปนเมืองทางวัฒนธรรมไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซึ่งมนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแก
กวา 200 ป มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ ่งเปน
สถาปตยกรรมที่ไมซํ้าแบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมือง
ทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ที่ชาวจีน
(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ใหความเคารพนับถือกอนออกเรือคาขายเปน
ความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามกกลอมรอบสถานที่แหงนี้ นําชมพิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตร วัดกวนอู ศาลเจาชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ �น สะพานเกา
ไหลเวียน ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมคนใน
ชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 
ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อ
ศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอปปم�งสินคา
พื ้นเมืองโดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจ ิตร โคมไฟซึ ่งเปน
สัญลักษณ เมืองฮอยอัน เสื้อปก กระเป�าปก ผาพันคอ ตะเกียบไมแกะสลัก 
ชุดอาว หยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) จากน้ันชวงเย็นอิสระใหทุกทานเดินเลน
เมืองฮอยอันยามคํ่าคืน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 



 

 

พักที่ LE PAVILLION HOI AN BOUTIQUE HOTEL, KIM AN HOI AN 
HOTEL หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
วันที่ 4 ลองเรือกระดง-ไหวขอพรเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-ดานัง 

กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (8) 

นําทานนั่งเรือกระดง เอกลักษณอยางหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน (Bamboo 
basket boat) พาทานนั่งเรือกระดง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้นนํา
ทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ ๋ง ตั ้งอยู แหลมเซินจราเปนวัด
สรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานัง เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ 
ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคนอยูในที่น้ี  ภายในวิหารใหญของวัด
เปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบานแถบ
นี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดใน
เวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35 เมตร ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนา
ออกทะเล คอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝم�งและยังมี
หินออนแกะสลักเปนรูป 18 พระอรหันตขนาดใหญอยู ภายในวัด วัดแหงนี ้
นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเปน
อีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม เปนอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานัง
ไดสวยงามมาก  
 

 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 
นําทานสู  ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที ่นิยมทั้งชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื ้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า สินคา
พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเป�า
ปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่
ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน นําทานเดินทางสูทาอากาศยานเมืองดานัง เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารขนมปง(บั ๋นหม่ี) ขนมปงเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจาก

ประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 
18.15 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินที่ 

VZ963 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 
19.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 3คืน 
02-05 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500 
09-12 พ.ย. 62 13,900  13,900  4,500 
16-19 พ.ย. 62 13,900  13,900  4,500 
23-26 พ.ย. 62 13,900  13,900  4,500 

28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500 

07-10 ธ.ค. 62 15,900 15,900 4,500 
08-11 ธ.ค. 62 14,900 14,900 4,500 
12-15 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
14-17 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
21-24 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
26-29 ธ.ค. 62 14,900  14,900  4,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



 

 

28-31 ธ.ค. 62 16,900 16,900 4,500 
29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500 
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500 
31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500 

04-07 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
09-12 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
11-14 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
18-21 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
23-26 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
25-28 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500 
26-29 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500 
27-30 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500 
01-04 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
06-09 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
07-10 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500 
08-11 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500 
13-16 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
14-17 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
15-18 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
20-23 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
22-25 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 

27 ก.พ.-01 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
29 ก.พ.-03 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 

05-08 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
07-10 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
12-15 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
14-17 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
19-22 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 



 

 

21-24 มี.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
25-28 มี.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

*** จอยแลนด ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 2,000 บาทตอทาน *** 
ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 3,000 บาท 

 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน

เดินทางไปและกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

อัตราคาบริการรวม 
 คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร              
คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



 

 

 คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินนํ้าใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่น
และคนขับรถ แตไมบังคับทิป) 

   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 
 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 

5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เนื ่องจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ

 หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของทานมีผู ตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู สูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ชื่อผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดินทาง) 
 กรณีเจ็บป�วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งน้ีทานตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเปนจริง  



 

 

 ในกรณีเจ็บป�วยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุป

ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ 

 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เน่ืองจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื ่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

  
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรบัเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 
 

บริการเพ่ิมเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทรปิ 
 

 


