
 

 

รหัสทัวร BID2000536 
ทัวรเวียดนาม มหัศจรรย บานาฮิลล เว ดานัง ฮอยอนั 4วัน 3คืน (FD) 
สะพานมังกร - ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน - หมูบานกัม๊ทาน - นั่งเรือกระดงฮอยอัน - วัดจีน  
- บานโบราณ - สะพานญี่ปุ�น - ศาลกวนอู - สุสานกษัตริยไคดิงห - เจดียเทียนมู - เว - ลองแม
นํ้าหอม - พระราชวังหลวง - น่ังรถสามลอซิโคล - ดานัง - บานาฮิลล - วดัลินหอึ้ง - ตลาดฮาน 



 

 

 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ • สนามบนิดานัง • สะพานมังกร  ไ (-/-/เย็น)                                                                                                                        
 

13.30 น. พรอมกันที ่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 2 เคานเตอรสาย
การบินไทยแอรเอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
แกทุกทาน 

16.40 น. ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 638 
 

 

 
**ตั้งแตพีเรียด 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป ทางสายการบินมกีารเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขา

ไป โดยออกจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ เวลา 15.10 น. และถึงสนามบินดานัง 
เวียดนาม เวลา 17.00 น. เวลานัดหมายท่ีดอนเมืองเวลา 12.00 น.** 



 

 

18.20 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศ
เวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับ
ประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาด
ทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญ
และเปนเมืองใหญอันดับ4 ของประเทศ
เวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปนเมอืงทาที่
สําคัญ 

                จากนั้นนาํทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เท่ียวดานังแหงใหม
สะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝم�งของแมนํ้าฮันประเทศ
เวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวดานัง เปนสัญลักษณของ
การฟم�นคืนประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 
2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยสีมัยใหมที่ไดรับแรงบนัดาลใจจาก
ตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหน่ึงพันปมาแลว 

ค่ํา  ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก          **โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** ของ

เวียดนาม 
 
วันที่สอง ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมูบานกั๊มทาน • นั่งเรือกระดงฮอยอัน • วัดจีน 

• บานโบราณ • สะพานญี่ปุ�น • ศาลกวนอู • สุสานกษัตริยไคดิงห • เจดียเทียนมู • 
เว • ลองแมนํ้าหอม    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม เดินทางสู“เมืองโบราณฮอยอัน” 

เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทาการคาที่สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออก
องคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เน่ืองจาก



 

 

เปนสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตร แมวาจะผานการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแตก็ยังคง
รูปแบบของเมืองฮอยอันไวได   

 

 
 
                จากนั้นเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดงCam 

Thanh Water Coconut Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวรมิแมนํ้า อาชพีหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะ
ไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพ้ืนเมือง ผูชายกับผูหญิงจะ
หยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคา
ทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป) 

เที่ยง  ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร โตะละ 1 ตัว 
                จากนั้นนาํทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอัน

ใชเปนท่ีพบปะของคนหลายรุน  วดันี้มีจดุเดนอยูที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงาม
ทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปท่ีขดเปนกนหอย มาจุด
ทิ้งไวเพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old House of Tan Sky บานโบราณซึ่ง
เปนชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามท่ีมฐีานะดี ชมบานไมที่เกาแกและสวยงามท่ีสุด
ของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบนัไดรับการอนุรกัษไวเปนอยางดี และยัง
เปนท่ีอยูอาศัยของทายาทรุนท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการ



 

 

ผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม ดานหนา
อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแมนํ้า
ทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมนํ้า
ทูโบนไดเปนอยางด ี

 

 
 

นําชม  สะพานญี่ปุ�นซึง่สรางโดยชุมชนชาวญีปุ่�นเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลาง
สะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางข้ึนเพ่ือสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี 
มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุ�น สวนลําตัวอยูท่ีเวียดนาม 
เมื่อใดท่ีมังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดนิไหว ชาวญีปุ่�นจึงสรางสะพานนี้โดย
ตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพ่ือกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีกชม ศาลกวนอู ซึง่
อยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆไวที่หนาบาน เพื่อขาย
ใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถซ้ือของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน 
กระเป�าโคมไฟ เปนตน จากนั้นเดินทางสูเมืองเว  

                จากนั้นเดินทางเขาสู เมืองเว เมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอัน
งดงามและทรงคุณคาวฒันธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยัน
จาก องคการยูเนสโกประกาศข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 



 

 

2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศ
เวียดนามใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  

 

 
 
นําทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหล่ันกัน 7 ชัน้ซึ่งแตละชั้นแทน
ภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝم�งแมนํ้าหอม  นําทานชม สุสานกษัตริยไค
ดิงหสุสานแหงนี้เปนเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรม
ตะวันออกเขากับสถาปตยกรรตะวันตก ทางเดิน
ขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมงักรอันโอ
อา  จากนั้น อิสระชอปปم�งที่ ตลาด Dong Ba 
เปนตลาดใหญ ตั้งอยูรมิฝم�งแมนํ้าหอมรอบนอก
จะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานใน
เปนของใช ท่ัวไป 
(หมายเหตุ: ตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 เปนตนไป บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมไป สุสาน
กษัตริยไคดิงห) 

ค่ํา       ไบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
จากนั้น นาํทาน ลงเรอืมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรี
พื้นเมือง 

พักที่             Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว** ของเวียดนาม 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เว • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามลอซิโคล • ดานัง • บานาฮิลล ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงนี้สราง
ขึ้นในป พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเปนที่ประทับของพระมหากษตัริยราชวงศเห
วียน13 พระองค พระราชวังแหงนี้ตัง้อยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ
และงดงามแหงน้ีไดถกูสรางข้ึนตามแบบแผนความเชื่อของจีน  
พิเศษ!!นําทานนั่งรถสามลอซิโคล (Cyclo) ชมเมืองเว ซึ่งเปนจุดเดนและ
เอกลักษณของเวียดนาม (ไมรวมคาทิปคนขี่สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/
ตอทริป)  
 

 
 
เที่ยง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  
 นําทานชอปปم�งที่ รานเยื่อไผ รานไขมุก และรานหินออน 
                     จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองดานัง เดินทางสู บานาฮิลล บานาฮิลลเปนที่ตาก

อากาศท่ีดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัย
ที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมีการสราง
ถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใชเปนสถานท่ี
พักผอนในระหวางการรบระหวางที่นั่งกระเชา



 

 

ดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ําตก Toc Tienและ
ลําธารSuoi no  จากน้ัน นั่งกระเชาข้ึนสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลลนี้ไดรับ
การบันทึกสถติิโลกโดย World Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที่ยาวที่สุดประเภท
Non Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุด
ที่ 1,294 เมตรนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยตํ่ากวา
กระเชาพรอมอากาศบริสุทธ์ิอันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซ้ําวาที่น่ีไมใช
ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉล่ียตลอดท้ังปประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดที่สูงท่ีสุด
ของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณนําทานชม 
สะพานสีทอง สถานที่ทองเท่ียวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม 
บนเขาบานาฮิลล 

 

 
 
บาย           จุดท่ีสรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยวมองดูอยาง 

อลังการท่ีซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัยทีส่วนสนุก 
The Fantasy Park (รวมคาเคร่ืองเลนบน
สวนสนุก ยกเวน หุนข้ีผึ้งที่ไมรวมใหใน
รายการ)ท่ีเปนสวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะได
พบกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทาทาย
ความมนัสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง



 

 

และอ่ืนๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไป
จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปم�งซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุก
อยางจุใจและอีกมากมายท่ีรอทานพิสูจนความมันสกันอยางเตม็ที่ใหทานได
สนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ 

 

 
 
เย็น  ไบริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 
ที่พัก          **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล 
 

 

 
 



 

 

วันที่สี่  บานาฮิลล • วัดลินหอึ้ง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ  ไ (เชา/กลางวัน/-) 
 
07.00 น. ไบริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                จากนั้นอิสระใหทานพักผอนกับกิจกรรมบนบานาฮิลลอยางเต็มอ่ิม 
11.30 น. นําทานเดินทางลงจากเขาบานาฮิลล 
เที่ยง          ไบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากนั้นแวะสักการะ วัดลินหอึ๋งเปนวัดท่ีใหญท่ีสุด

ของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปน
สถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตาม
ความเชื่อของชาวบานแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรปูปم�น
ปูนขาวเจาแมกวนอิมซึง่มีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืน
หันหลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเลคอยปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา
นอกชายฝم�งวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบานมากราบไหวบูชาและขอ
พรแลวยังเปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนอีกนึ่งจุดชมวิวท่ีสวยงามชอง
เมือง ดานัง   จากนั้น นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มีสินคา
หลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหรี่ และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคา
พื้นเมืองของเมืองดานัง 

                ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
18.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เท่ียวบินที่  FD639 

** มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 
20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 

 

**ต้ังแตพีเรียด 30 มีนาคม 2563 เปนตนไป ทางสายการบินมกีารเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขา
กลับ โดยออกจากสนามบินดานัง เวียดนาม เวลา 17.30 น. และถึงสนามบินดอนเมือง 
กรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง** 

…………………………………………………………………. 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

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

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

28 มี.ค.63 31 มี.ค.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

29 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 



 

 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

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

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปน
การสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หาก
ทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 



 

 

 อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวน
ใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม 

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

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ันและบางโรงแรมอาจจะไมมีลิฟตซ่ึง
ข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 


