
 

 

รหัสทัวร BID1903400 
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (PG) 
สะพานมังกร หมูบานกั๊มทาน   เมืองโบราณฮอยอัน   น่ังเรือกระดงฮอยอัน 
วัดจีน   บานโบราณ   สะพานญี่ปุ�น   ศาลกวนอู   เว   สุสานกษัตริยไคดิงห 
เจดียเทียนมู   ตลาด Dong Ba   ลองแมน้ําหอม พระราชวังหลวง 
น่ังสามลอซิโคล   วัดลินหอ๋ึง   ตลาดฮาน บานาฮิลล 
 

 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร      

 ไ (-/-/เย็น) 
13.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคานเตอร  F สายการบิน

บางกอกแอรเวย Bangkok Airways (PG) 
โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

16.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน PG 997 **บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง** 

 

 
18.05 น. ถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมือง
แหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาท่ีสําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ
4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาท่ีสําคัญ 

จากน้ัน  นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแหงใหมสะพาน
มังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร 



 

 

ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝم�งของแมนํ้าฮันประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�น
คืนประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 
2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
ตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 

 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรม LAVENDER HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 
ดาว** 

 
วันที่สอง  ฮอยอัน • หมูบานกั๊มทาน • เมืองโบราณฮอยอัน •นั่งเรือกระดงฮอยอัน • วัด

จีน • บานโบราณ • สะพานญี่ปุ�น • ศาลกวนอู • เว  • สุสานกษัตริยไคดิงห • 
เจดียเทียนมู • ตลาด Dong Ba • ลองแมนํ้าหอม    
  (เชา/กลางวัน/เย็น) 



 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  เดินทางสู“เมืองโบราณฮอยอัน” 
เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทาการคาที่สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเปนศูนยกลางของการแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับ
ตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
เน่ืองจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแต
ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวได   

จากน้ัน   เดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดงCam Thanh 
Water Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราว
ริมแมนํ้า อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอก
ลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไมรวมคาทิป
คนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)   

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

จากน้ัน  น ํ าท  านชม วัดจีน 
เปนสมาคมชาวจีนที่
ใหญและเกาแกที ่สุด
ของเม ืองฮอยอันใช
เป นที ่พบปะของคน
หลายร ุ  น     วั ดน ี ้มี
จ ุดเด นอย ู ท ี ่ งานไม
แกะสลัก   ลวดลาย
สวยงามทาน สามารถ
ทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพื่อ 
เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of Tan Sky บานโบราณซึ่งเปนชื่อ
เจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของ
เมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยัง
เปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการ
ผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนา
อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล
แมนํ้าทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาใน
แมนํ้าทูโบนไดเปนอยางดีนําชม  สะพานญี่ปุ�นซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 
400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิ ์สิทธิ์  ที ่สร างขึ ้นเพื ่อสวดสง
วิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเช่ือวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่
ญี ่ป ุ �น สวนลําตัวอยู ท ี ่ เว ียดนาม เมื ่อใดที ่มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ ้าทวมหรือ
แผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสรางสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมัน
จะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกชม ศาลกวนอู ซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอัน
ชาวบานจะนําสินคาตาง ๆไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถ
ซื ้อของที ่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน 
จากน้ันเดินทางสูเมืองเว  

จากน้ัน เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงาม
และทรงค ุณคาวัฒนธรรมที ่ม ีแบบฉบับของตนเอง เว  จ ึงได รับการยืนยัน
จาก องคการยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 



 

 

2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที ่มีอยู ในประเทศ
เวียดนาม ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

  
นําทานชม สุสานกษัตริยไคดิงหสุสานแหงนี ้เป นเพียงสุสานเดียวที ่มีการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ทางเดิน
ขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา   นําทานชม เจดียเทียนมูทรง
เกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา 
ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมนํ้าหอม จากนั้น อิสระชอปปم�งที่ ตลาด Dong Ba เปนตลาด
ใหญ ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าหอมรอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานใน
เปนของใช ทั่วไป 

  
คํ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น นาํทาน ลงเรอืมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรี
พ้ืนเมือง 
พักที่ THANH LICH HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** 
 
 
 



 

 

วันที่สาม  เว • พระราชวังหลวง • นั่งสามลอซิโคล • วัดลินหอึ๋ง • ตลาดฮาน • ดานัง
  (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียน พระราชวังแหงน้ี
สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริย
ราชวงศเหวียน 13 พระองค พระราชวังแหงน้ีตั้งอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอด
อันยิ่งใหญและงดงามแหงน้ีไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน 
พิเศษ!!นําทานน่ังรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอ
ทาน/ตอทริป)  

  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEAFOOD 
จากน้ัน  นําทานชอปปم�งที่ รานเย่ือไผ รานยา และรานหินออน 
 
จากน้ัน  แวะสักการะ วัดลินหอึ ๋งเปนวัดที ่ใหญ

ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญของ
วัดเปนสถานที ่บูชาเจาแมกวนอิมและ
เทพองคตางๆตามความเชื่อของชาวบาน
แถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแม
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูน
ฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังให
ภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก
ชายฝم�งวัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพร



 

 

แลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามอีก
ดวย จากนั้น นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินคาหลากหลาย
ชนิด เชนผา เหลา บุหร่ี และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพื้นเมืองของ
เมืองดานัง 

จากน้ัน   นําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟ�ต 

พักที่ GRAND MERCURE DANANG หรือเทียบเทาระดับ 5* ดาว ที่เมือง
ดานัง ประเทศเวียดนาม 

  
 
วันที่สี่  บานาฮิลล  • กรุงเทพฯ                    (เชา/กลางวัน/-) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู บานาฮิลล บานาฮิลลเปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได

คนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบน
ภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเปนสถานที่พักผอนใน
ระหวางการรบระหวางที่นั่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะได
เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก Toc Tien และลําธาร Suoi no   

  



 

 

จากน้ัน  นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิติโลกโดย 
World Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไมหยุด
แวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร
นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตํ่ากวากระเชาพรอม
อากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่นี่ไมใชยุโรปเพราะ
อากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ปประมาณ 10 องศาเทาน้ันจุดที่สูงที่สุดของบานา
ฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณ นําทานชม สะพานสี
ทอง สถานที่ทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบา
นาฮิลล 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
บาย   จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองด ู

อยางอลังการที่ซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยที่
สวนสนุก The Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุน
ขี้ผึ้งที่ไมรวมใหในรายการ)ที่เปนสวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่อง
เลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง



 

 

และอื ่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว
ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาท
อีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อของที่ระลึก
ภายในสวนสน ุกอย างจ ุใจและอีก
มากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกัน
อยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับ
เครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

จากน้ัน  นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
18.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอก
แอรเวย เที่ยวบินที่ PG998 

*มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง * 
20.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

************************************************* 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามกลาง พักดี 5 ดาว  
4 วัน 3 คนื บนิเย็น กลับคํ่า (PG) 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เดก็ไมมี

เตียง พักเด่ียว 

26 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 16,900 16,900 15,900 4,000 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 17,900 17,900 16,900 4,000 
31 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 34+1 17,900 17,900 16,900 4,000 

 
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 (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วนั มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ



 

 

ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพ่ือเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกลาวแลว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

 หองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) 
และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)  
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกีห่องซึ่ง  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใช
หลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมี
ลิฟตซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


