
 

 

รหสัทวัร BID1901961  
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (FD) 
เที่ยวชมเมอืงเว พระราชวังหลวงของกษตัริยราชวงศเหวียน  ชมเจดียเทียนมู  สุสานกษตัริยไคดงิห  
ลองเรือชมความงามของแมน้ําหอม น่ังกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล สะพานสทีอง The Fantasy Park 
วัดลินหอ๋ึง สะพานมังกร น่ังเรือกระดง วดัจีน Old House of Tan Sky บานโบราณ สะพาน
ญี่ปุ�น ศาลกวนอู ชอปปم�งตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติ และ เมนู Seafood 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบนิดานัง-เว-พระราชวังเว-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรลอง

แมน้ําหอม   ไ ( - /-/เย็น) 
07.00 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

09.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารรอนและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 
** หมายเหต ุ:  สําหรับวันเดินทางพีเรียด ตัง้แต เดือนพฤศจิกายน 2562 เปนตนไป 

ไฟลทบนิขาไปจะเปลี่ยนเวลาบินออกจากดอนเมือง เวลา 10.30 น. ถึงดานัง 
เวลา 12.10 น. เวลานัดหมายที่ดอนเมือง เวลา 07.30 น. (กรณุาเช็คหรือ
สอบถามที่เจาหนาทีก่อนทําการจอง) 



 

 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหง
หาดทรายขาว และ ภูเขาหินออน
เปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมอืง
ใ ห ญ  อั น ดั บ 4 ข อ ง ป ร ะ เทศ
เวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต 
มาจากหม ู บ านชาวประมงจน
กลาย เป  น เม ืองท  าท ี ่ ส ํ า คัญ 
จากนั ้น เ ดินทางเข าสู เม ือง
เว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองใน
อดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึง
ไดรับการยืนยันจาก องคการยูเนสโกประกาศขึ ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มี
อยู ในประเทศเวียดนาม(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นําทานเยี ่ยมชม
พระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงนี้สรางขึ้นในป พ.ศ. 
2348ในสมัยยาลองเคยเปนที ่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 
พระองค พระราชวังแหงน้ีต้ังอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงาม
แหงน้ีไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเช่ือของจีนจากน้ันอิสระชอปปم�งทีต่ลาด Dong 
Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ ้าหอมรอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปน
สวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป 

  
คํ่า       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   



 

 

จากน้ันนําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรพ้ืีนเมือง 
พักที่ Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 

 
วันทีส่อง เจดียเทียนมู-สสุานกษัตริยไคดงิห-น่ังสามลอซคิโคลชมเมืองเว-ดานัง-บานาฮลิล

ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. ไบ ริ ก า ร อ า ห า ร เ ช  า  ณ 

หองอาหารโรงแรม 
นําทานชม เจดียเทียนมูทรงเกงจีน
แปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่ง
แ ต  ล ะ ชั ้ น แทนภพต  า งๆ  ขอ ง
พระพุทธเจา ตั ้งเดนอยู ริมฝ งแม�م
นํ ้าหอม จากนั้น นําทานชม สุสาน
กษัตริยไคดิงหสุสานแหงน้ีเปนเพียง
สุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรม
ตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา 
พิเศษ!!นําทานน่ังรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปใหแกคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอ
ทาน/ตอทริป)    

  
เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารSEA FOOD)  
จากน้ัน นําทานชอปปم�งที่รานเย่ือไผ รานไขมุก และรานหินออน 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองดานัง 



 

 

 นําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลล เปนที่ตากอากาศทีดี่ทีสุ่ดในเวยีดนามกลางไดคนพบ
ในสมัยที่ฝร่ังเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่
พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ
ระหวางที่นั่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้ง
นํ ้าตก Toc Tienและลํา
ธาร  Suoi no ( ในฝ น ) 
จากนั้น น่ังกระเชาขึ้นสู
บานาฮิลล กระเชาแหง
บานาฮิลล น ี ้ ได  รับการ
บั น ท ึ ก ส ถิ ติ โ ล ก โ ด ย
World Record ว าเปน
กระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุด
ประเภทNon Stopโดย
ไมหยุดแวะมีความยาว
ทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักทองเที่ยวจะไดสัมผัส
ปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ํากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดช่ืนจนทํา
ใหทานอาจลืมไปเสียดวยซ้ําวาที่น่ีไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งป
ประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพ
ผืนป�าที่อุดมสมบูรณ นําทานชม สะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดน
เปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 



 

 

 
บาย จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยว

มองดูอยางอลังการที่ซึ่งเต็มไปดวยเสนห
แหงตํานานและจินตนาการของการผจญ
ภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(
รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน 
หุนขี้ผึ ้งที่ไมรวมใหในรายการ)ที่เปน
สวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบกับ
เคร่ืองเลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง
และอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเคร่ืองเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไป
จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุก
อยางจุใจและอีกมากมายที่รอทานพิสูจนความมนัสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนาน
ตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

เย็น  ไบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานา
ฮิลล 

  
 
วันทีส่าม บานาฮิลล-วัดลินหอึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานกั๊มทาน-น่ังเรือกระดงฮอย

อัน-วดัจีน-บานโบราณ-สะพานญี่ปุ�น-ศาลกวนอ-ูสะพานมังกร  ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. ไบรกิารอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

จากน้ัน  แวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดที่
ใหญที่สุดของเมืองดานังภายใน
วิหารใหญของวัดเปนสถานที่บูชา
เจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเชื่อของชาวบานแถบน้ี
นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนขาวเจา
แมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลัง
ใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก
ชายฝم�งวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพร
แลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง 
ดานัง 
เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา การคาที่
สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยน



 

 

วัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปน
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะ
ผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไดนําทานเดินทางดวย
รถโคชปรับอากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน 

เที่ยง           ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระดงCam 

Thanh Water Coconut Villageหมู บานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู ในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมา
เคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิปใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 
บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

 
จากน้ัน นําทานชมวัดจีนเปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่

พบปะของคนหลายรุน วัดนี้มีจุดเดนอยูที ่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน 
สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว



 

 

เพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชมOld House of Tan Sky บานโบราณ ซึ่งเปนช่ือ
เจาของบานเดิมชาวเวียดนามทีม่ีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของเมอืง
ฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยู
อาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสาน
ระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนาอาคารติด
ถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแมนํ ้าทูโบนมี
ประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเปน
อยางดีนําชม  สะพานญี่ปุ�นซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลาง
สะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี 
มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที ่อินเดียและหางอยูที ่ญี่ปุ �น สวนลําตัวอยูที ่เวียดนาม 
เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานนี้โดย
ตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอซูึ่งอยู
บนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ  ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแก
นักทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�า
โคมไฟ เปนตน 

  



 

 

จากน้ัน   นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon 
Bridge อีกหนึ่งที่เที ่ยวดานังแหง
ใหม สะพานมังกรไฟสัญลักษณ
ความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่
มีความยาว 666 เมตร ความกวาง
เทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟาก
ฝم�งของแมนํ ้าฮันประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นคืน
ประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานต้ังแตป 2013ดวย
สถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 

คํ่า  ไบรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว** 

วันทีส่ี ่  ดานัง-ชอปปم�งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                  ไ (เชา/-/-) 
07.00 น. ไบรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งในตลาดฮานซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา 

บุหร่ี และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพื้นเมืองของเมืองดานัง 
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
12.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่  FD637 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
14.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทางทัวร มหัศจรรย..บานาฮลิล เว ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

25 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
01 พ.ย. 62 04 พ.ย. 62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
08 พ.ย. 62 11 พ.ย. 62 19+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
15 พ.ย. 62 18 พ.ย. 62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
22 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
29 พ.ย. 62 02 ธ.ค. 62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
13 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
10 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
17 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 
14 ก.พ. 63 17 ก.พ. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
21 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
28 ก.พ. 63 02 มี.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
06 มี.ค. 63 09 มี.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
13 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
20 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 
27 มี.ค. 63 30 มี.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

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

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  



 

 

  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาท ิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบรษัิทฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลกูทวัร1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

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 ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

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



 

 

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

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
  เทีย่วบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎเิสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตภุัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติ(ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอื
เกิดอุบตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสญู
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบรกิารไม
วากรณีใดๆทัง้สิน้ 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะตองไมมีการชํารดุ เปยกน้ํา การขดีเขียนรปูตางๆหรือ
แมกระทัง่ตราปم�มลายการตูน ทีไ่มใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรณุา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษทัฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 

  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 เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก



 

 

ทานใดไมเขารานดงักลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบรษัิทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 

  อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

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

อาบน้ําบางโรงแรมแตละชัน้จะมีเพียงไมกีห่อง ซึง่ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชน
ของทานเอง** 


