
 

 

รหสัทวัร BID1901353  
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ) 
 เที่ยวชมเมืองเว พระราชวังหลวงของกษตัริยราชวงศเหวียน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชม
การแสดงและดนตรพีื้นเมอืง ชมเจดียเทียนมู และสุสานกษัตริยไคดิงห น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลลที่
ยาวที่สดุประเภท Non Stop โดยไมหยดุแวะ ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The 
Fantasy Park สักการะ วดัลินหอ๋ึง และชมสะพานมังกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

มังกรลองแมน้ําหอม ไ ( - / ขนมปงบั๋นหม่ี / เย็น) 
07.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคานเตอร Q 

สายการบินเวียดเจ็ทแอรเวย 
VIETJET AIR โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960 

 
 

 
12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหง
หาดทรายขาว และภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ 4 ของ
ประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมือง
ทาที่สําคัญ ** บริการขนมปงบั๋นหม่ี Banhmi เปนอาหารของเวียดนามหรือแซนวิ
ชเวียดนาม** 

จากน้ัน เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ
ทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการ
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง 

 
 
 
 



 

 

วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปนมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูใน
ประเทศเวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง นําทานชม พระราชวังหลวงของ
กษัตริยราชวงศเหวียน พระราชวังแหงน้ีสรางขึ้นในป พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคย
เปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน  13 พระองค พระราชวังแหงน้ีต้ังอยู
ใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผน
ความเช่ือของจีน 

  
จากน้ัน อิสระชอปปงที่ ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าหอมรอบนอกจะ

เปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใชทั่วไป 

   
คํ่า       ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

นําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรพ้ืีนเมือง 
จากน้ัน พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** ของ
มาตรฐานเวียดนาม 
วันทีส่อง เว – เจดียเทียนมู – สุสานกษัตริยไคดิงห – น่ังสามลอซิโคล – ดานัง – บานาฮลิล     
ไ ( เชา / กลางวัน / เย็น) 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทน
ภพตาง ๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมนํ ้าหอม จากนั้น นําทานชม สุสาน



 

 

กษัตริยไคดิงห สุสานแหงนี ้ เป นเพียงสุสานเด ียวที ่ม ีการผสมผสานระหว าง
สถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการ
ตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 

  
 

พิเศษ!! นําทานน่ังรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม  (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป) 

เที่ยง           ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 
จากน้ัน เดินทางสู บานาฮิลล บานาฮิลลเปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบ

ในสมัยที่ฝร่ังเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่
พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เพื่อใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ
ระหวางที่นั่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้ง
น้ําตก Toc Tien และ ลําธาร Suoi no (ในฝน) 

   
จากน้ัน น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล กระเชาแหงบานาฮิลลนี ้ไดรับการบันทึกสถิติโลกโดย 

World Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไมหยดุแวะ
มีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักทองเที่ยว



 

 

จะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมี  เมฆลอยตํ่ากวากระเชา พรอมอากาศบริสุทธิ์
อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่นี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็น
เฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดทีส่งูที่สุดของบานาฮลิลมีความสูง 1,467 
เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณ  นําทานชม สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหม
ลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 

 
บาย  จ ุ ด ท ี ่ ส ร  า ง ค ว า ม ต ื ่ น เ ต  น ใ ห

นักทองเที่ยวมองดูอยางอลังการที่ซึ่ง
เต ็มไปดวยเสนห แหงต ํานานและ
จินตนาการของการผจญภัยที่สวน
สนุก The Fantasy Park (รวมคา
เครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุน
ขี้ผึ ้งที่ไมรวมใหในรายการ)ที่เปน
สวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบ
กับเคร่ืองเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผี
สิงและอื่น ๆ  ถาไดโนเสารเกมสสนุก ๆ เครื่องเลนเบา ๆ รถไฟเหาะแมงหมุนเวียนหัว
ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญส่ันประสาทอีกมากมายหรือชอปปงซื้อของที่ระลึกภายในสวน



 

 

สนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานได
สนุกสนานตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

เย็น  ไ บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
นําทานเขาสูที่พัก **โรงแรมMecure Bana Hill French Village บนบานา
ฮิลล 

  
 
วันทีส่าม บานาฮิลล – วดัลนิหอึง๋ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมูบานกั๊มทาน – น่ังเรือกระดง

ฮอยอัน – วดัจีน –บานโบราณ – สะพานญีปุ่�น – ศาลกวนอ ู– สะพานมังกร 
  ไ (เชา / กลางวัน / เย็น) 

07.00 น. ไบรกิารอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน  สักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่ใหญ
ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหาร
ใหญของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแม
กวนอิมและเทพองคต างๆตาม
ความเช ื ่อของชาวบ านแถบน้ี
นอกจากน้ียังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแม
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร
ตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง  35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอย
ปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝم�งวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่
สวยงามเปนอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง  
จากนั้น เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา 
การคาที ่สําคัญแหงหนึ ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ 



 

 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศให
ฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเรื่อย ๆ แตก็
ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวยรถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสู
ตัวเมืองฮอยอัน 

เที่ยง           ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 
จากน้ัน  เดินทางสูหมู บ านกั ๊มทาน

สน ุกสนานกับการ น่ัง เรือ
ก ร ะ ด  ง  Cam Thanh 
Water Coconut Village
หมูบานเล็ก ๆในเมืองฮอยอัน
ต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา 
ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่
พั กอา ศัยของ เหล  าทหาร 
อาช ีพหลักของคนท ี ่น ี ่ คือ
อาช ีพประมง ระหว างการ
ลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับ
ผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม
รวมคาทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) จากนั้น นําทานชม วัด
จีน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่พบปะของคน
หลายรุน วัดนี้มีจุดเดนอยูที่
งานไม แกะสลักลวดลาย
สวยงามท  าน  สามารถ
ทําบุญตออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนําธูปที่ขด
เปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพื่อ 
เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม 
Old House of Tan Sky
บานโบราณ ซ ึ ่ ง เป น ช่ือ
เ จ  า ข อ ง บ  า น เ ดิ ม ช า ว
เวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 
200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่
เจ ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทาง



 

 

สถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทํา
เปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมนํ้าทูโบนมีประตูออกไม สามารถชม
วิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้าทูโบนไดเปนอยางดี  นําชม  สะพาน
ญี่ปุ �นซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ �นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจา
ศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพ
สวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัว
จะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลาง
ลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึน้อีก ชมศาลกวนอซูึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและ
ที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวทาน
สามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน 

 



 

 

จากน้ัน  นําทานชมสะพานมังกร Dragon 
Bridge อีกหนึ่งที่เที ่ยวดานังแหง
ใหม สะพานมังกรไฟสัญลักษณ
ความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม 
ที ่ม ีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลนส เชื ่อมตอ
สองฟากฝم�งของแมนํ ้าฮันประเทศ
เวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้น
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปน
สัญลักษณของการฟم�นคืนประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปด
ใชงานตั้งแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 

คํ่า ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม- 

วันทีส่ี ่  ดานัง – ชอปปงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ      ไ ( เชา/-/- ) 
07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําทานเดินเที่ยวและชอปปงในตลาดฮาน ซึง่ก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา 

บุหร่ี และของกินตาง ๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพื้นเมืองของเมืองดานัง 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
13.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร
เวย เที่ยวบินที่ VZ961 
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

........................................................................................ 
      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางทัวร มหัศจรรย...บานาฮลิล เว ดานัง ฮอยอัน 4 วนั 3 คนื บนิ VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 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 12,900 12,900 11,900 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 
05 พ.ย.62 08 พ.ย.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
12 พ.ย.62 15 พ.ย.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
19 พ.ย.62 22 พ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
03 ธ.ค.62 06 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
10 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
17 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
24 ธ.ค.62 27 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
31 ธ.ค.62 03 ม.ค. 63 34 15,900 15,900 14,900 4,000 
03 ม.ค. 63 06 ม.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 



 

 

07 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
14 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
17 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
21 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
31 ม.ค. 63 03 ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
07 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
11 ก.พ. 63 14 ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
18 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
28 ก.พ. 63 02 มี.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
11 มี.ค. 63 14 มี.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
20 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 
24 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ ุ (สงวนสทิธิ์ในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 
  คารถโคชรับ - สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�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, การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,  การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั ้งที่เมืองไทย และตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

  คาทิปหัวหนาทัวรตามสนิน้ําใจของทุกทานคะ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะ
คะ แตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

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

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั ้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิ
มัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 



 

 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน 
ขอสงวนสิทธิ์เลือ่นวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ  ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลา
บินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหาก

อายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ
ทองเที่ยวเทานั้น หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกนํ้า หามสแตมป�ตัว
การตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเปน
เอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธ



 

 

การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ  ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ 
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

  ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทองเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

  กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั ้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตาง ๆ  ที่
ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรอื
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม 



 

 

ผาตัดขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดงัน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิง่ที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชดัเจน สิง่น้ีอยูเหนือการควบคุมของ
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  การทองเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตองมีการเขาชมสนิคาของทางรฐับาล เพ่ือเปนการ
สงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คอื รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใด
ไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบรษัิทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดงักลาวแลว 

  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญ
รสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 
  หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  

หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 

    โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมี  เพียงไมกี่หองซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบาง โรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง** 


