
 

 

รหสัทวัร CIG2000619 
ทัวรเวียดนาม ดานงั-ฮอยอัน-เว-บานาฮิลล 4วัน 3คืน [VZ] 
ดานงั – เว – วดัเทียนมู – ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรชมแมนํา้หอม - พระราชวงัไดโนย – ราน
เย้ือไผ – ไขมุก – บานาฮิลล – สะพานมอื – สวนสนุก - วดัหลงิอิ๋ง  - หาดหมีเคว – ลองเรอื
กระดง - ฮอยอัน – สะพานแหงความรกั – รปูปم�นปลามังกร – สะพานมงักร - ตลาดฮาน  

 



 

 

กําหนดการเดินทาง: มกราคม - ตลุาคม 2563 
 

วันแรก  กรุงเทพ – ดานัง – เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลองเรือมงักรชมแม
นํ้าหอม 

 

07.30 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
เคานเตอร  สายการบิน VIETJET AIR  โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรบัและ
อํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

10.50 น.    นําทานเดินทางสู เมืองดานงั โดยเที่ยวบนิที่  VZ960 
12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั) 

นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บาย  จากนั้นนาํทานเดินทางสูเมืองเว (ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม) นาํทานผานชม Tam Giang 
เปนทะเลสาบนํา้กรอยที่ใหญที่สุดในเอเชียเปนพื้นที่
ชาวเวียดนามใชในการเล้ียงกุง ปลา เปนจาํนวนมาก 
ชมวิวที่สวยงามของอาวทะเล Lang Co เปนหนึ่ง
ในสบิอาวสวยงามที่สดุในโลกเปนพื้นที่ชาว
เวียดนามใชในการเล้ียงหอยเพือ่การผลติมุก 
จากนั้นนาํทานเขาสู วัดเทียนมู ไหวพระขอพรเจดีย
เทียนมู มีหอคอยเจดีย 8 เหล่ีอม สงู 8 ชัน้ ซึง่
ตั้งอยูบนฝم�งซายของแมนํ้าหอม พรอมเรื่องเลา
มากมายเกี่ยวกับพระพทุธศาสนา ณ.ทีแ่หงนี้ ยังเปน
ที่เก็บรถออสตินสีฟ�าคันประวตัศิาสตรที่โลกตอง
จารึกเนือ่งมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคัน
ประวัตศิาสตรที่โชวอยูทีว่ดันี้ไปราดนํา้มันเผาตัวเองประทวงรฐับาลเวียดนามที่
ทําลายพทุธศาสนา และเก็บภาพแหงความประทับใจรมิแมนํา้หอม จากนั้นนําทานไป
ละลายทรพัยที่ ตลาดดองบา เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทัง้ชาว



 

 

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า ของทีร่ะลกึ
มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารทองถิ่น) 
หลังอาหาร นําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม ชมการแสดงพืน้เมืองของชาว
เวียดนามโบราณ ทัง้เสียงดนตรี ทีม่าจากเครือ่งดนตรดีดีสตีีเป�า และเสียงรองขับขาน
ในเพลงเวียดนามดงัเดมิ มันก็จะเปนอะไรที่ถอืเปนประสบการณที่ไมรูลมื 

ที่พกั          เมอืงเว  โรงแรม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือ
เทียบเทา **** 

 

วันทีส่อง   พระราชวังไดโนย – รานเย้ือไผ – ไขมุก – บานาฮิลล – สะพานมอื – สวนสนกุ 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่ โรงแรม     
  จากนั้นนาํทานชม พระราชวังไดโนย พระราชวัง

โบราณแหงสดุทายของเวียดนาม UNESCO 
ประกาศให เปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่
ทําการของระบบพระราชวงศสุดทายของประเทศ
เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมพีระองคทัง้หมด 
13 องคที่ไดขึ้นมาถือครองราชยนบัตัง้แต ค.ศ. 1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มี
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิง่ ทานจะไดชมครบทั้งหมด 3 
สวนของพระราชวังไดแก กําแพงรอบนอกป�องกันตวัพระราชวงัที่เรียกวา “กิงถัน่” ที่
ทําการของพระองคกับ เสนาธกิารและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรค “ไถ
หวา” และสวน–ที่สําคัญมากที่สดุของพระราชวังคือพระราชวงัตองหาม เปนทีป่ระทับ
ของพระองค พระราชิน ีนางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อกัม๋ถั่น” 
จากนั้นนาํทานเดินทางเขาสูรมิอาวลงัโก ระหวางทางแวะ ชมผลติภัณฑที่ผลติมา
จากเย้ือไมไผ ซึง่เปนนวตักรรมใหมของประเทศฝรั่งเศสทีม่ีขบวนการเอาไมไผมาเผา 
กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มปีระโยชน
ดตีอสุขภาพ  



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Lucky Pearl (Seafood) ชม
ผลิตภณัฑจากไขมกุ 
จากนั้นนาํทานเยือนภูเขา บานาฮิลล 
เพลิดเพลินกับการนัง่กระเชาที่ยาวที่สดุใน
เวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผานภูเขาและสาย
หมอกสมัผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปชมวิว
ทิวทศัที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพ
แหงความสวยงาม  ซ่ึงสมัยกอนชาวฝรั่งเศส
ตั้งใจจะสรางเปนเมืองตางอากาศอกีแหงหนึง่
ของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอรทหองพัก 
รานอาหาร และ สวนสนกุ (Fantasy Park) 
ที่รอใหทานไปเลนสวนสนกุแบบไมอั้น นํา
ทานนั่งรถไฟไตเขา ที่มทีี่เดียวในประเทศ
เวียดนามเพือ่ขึ้นไปชม สวนดอกไมแหงความ
รัก Le Jardin D’Amour สไตลยโุรปทีม่ี
ดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนดิ นําทานชม
พระยูไลองคใหญ ณ วัดลิงอ๋ืงแหงบานาฮลิล ที่เปนองคมคีวามสงูถงึ 30 เมตร นํา
ทานชมอุโมงคเก็บไวนทีม่ีอายุรอยปเปนผลงานของคนฝรัง่เศสตอนที่เขามาคนพบบา
นาฮวิลในยุคแรกๆสามารถซื้อไวนชนดิตางๆกลับไปเปนทีระลกึได (ใหทานไดอิสระ
เลนสวนสนุก + ดหูนงั 3D,4D,5D ฟรทีุกอยาง / ยกเวนหองหุนขีผ้ึ้ง) จากนั้นนาํ
ทานชมสถานที่แหงใหมบนบานาฮิลลน้ันกค็ือ สะพานสทีองหรือสะพานมือยก 
นั้นเอง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ�ตอาหารนานาชาติบนบานาฮลิล 
ที่พกั            MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   
                (หมายเหตุ : หองบนบานาฮลิล ไมมหีองที่พกั 3 ทาน / มแีตหองพกั 2 ทาน 

หรือพักเดี่ยวเทานัน้) 
                ถาตองการเพิ่มเปนหอง FAMILY มรีายละเอียดดงันี ้
      1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชั้น 2 เตียง ถาพัก 4 ทาน ไมมีคาใชจาย 



 

 

     2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง ถาพัก 3 ทาน เพิ่ม 700 บาท / หอง 
      3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง เพิ่ม หองละ 

900 บาท 
  (FAMILY SUPERIOR มหีองคอนขางนอยกรุณาเชค็กับเจาหนาที่กอนทําการ

จอง) 
      ถาตองการพกัเดี่ยว บนบานาฮิลลอยางเดียว เพิ่ม 2,000 / หอง 
>>>> วันที่พกับนบานาฮลิล อาจจะมสีลับคนืพัก แตโปรแกรมทกุอยางเหมือนเดิม <<<< 
 

วันทีส่าม   วัดหลงิอิ๋ง  - หาดหมีเคว – ลองเรือกระดง - ฮอยอัน – สะพานแหงความรัก – 
รูปปم�นปลามงักร – สะพานมงักร 

 
เชา  รับประทานอาหารเชาที่ หองอาหารบานา ฮิลล 
      ไดเวลาอันเหมาะสม นําทานลงกระเชาสูดานงั 
  จากนั้นนาํทานมัสการองค เจาแมกวนอิม ณ 

วัดหลงิอิ๋ง อยูบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ทาง
เหนือของเมืองดานัง เปนวดัใหญที่สุดของที่นี ่รูป
ปم�นปูนขาวของเจาแมกวนอมิยืนหันหลงัใหภูเขา 
หันหนาออกสูทะเลเพื่อเปนการปกป�องคุมครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆงัวัดที่ตปีระสานกับเสียงคลื่นนั้นชวยใหชาวเรือ
รูสึกสงบ และสรางขวัญกาํลังใจอยางดเีย่ียม และเปนทีเ่คารพนับถือของคนดานงั 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  



 

 

นําทานถายรูปกบั หาดหมีเคว (My Khe 
Beach)ซึ่งเปนหาดที่สวยปงที่สุดของดานังกว็า
ได หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวางขวาง และมี
ความยาวถงึ 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอยีด 
เดินแลวนุมเทามากๆ มีแนวเกาอี้ชายหาดที่
หลังคามุงดวยจากตั้งเรียงรายสามารถนอนเอน
และมองดูนํา้ทะเลสีฟ�าอมเขียวไดแบบเพลินๆทั้ง
วัน โดยหาดหมีเควมชีื่อมากในชวงสงคราม
เวียดนามเพราะทหารอเมรกิันใชเปนที่พกัผอน
หยอนใจ และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียก
แทนวา หาดไชนา (China Beach) เรา
สามารถเดินทางไปเทีย่วหาดหมีเควไดงายๆ
เพราะวาอยูหางจากตัวเมืองดานงัเพียง 6 
กิโลเมตร จะนัง่แทก็ซี่หรือรถประจําทางไปก็ไดเลย เพราะมีป�ายรถเมลแถวชายหาด
หลายจดุ เดินไปตออกีนิดกถ็ึงแลว จากนั้นนําทานผานชม ภูเขาหนิออน Marble 
Mountains และนําทานเขาชม หมูบานหินแกะสลกัออน ทีม่ีแหลงวตัถดุิบหินออน
เน้ือดี  และชางแกะสลักฝมอืประณีต สงออกจาํหนาย ทั่วโลก  นําทานเดินทางสู หมู
บานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเลนกิจกรรม นัง่เรือกระดง เปนหมูบานเล็กๆใน
เมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวรมิแมนํ้า ในอดตีชวงสงครามที่นี่เปนที่พกัอาศยั
ของเหลาทหาร อาชพีหลกัของคนที่นีค่ืออาชพีประมง ระหวางการลองเรือทานจะได
ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขบัรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญงิจะหยอก
ลอกันไปมานาํที่พายเรือมาเคาะกนัเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรบัการขึ้นทะเบียน
จาก UNESCO มนตเสนหอยูทีบ่านโบราณซ่ึงอายุเกาแกกวา 200 ป มีหลงัคา ทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึง่เปน สถาปตยกรรมที่ไมซํา้แบบทั้งในดาน
ศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมือง
ฮอยอัน ไมอนุญาตใหนํารถใหญเขาไป ดังนัน้การเดินชมเมืองจงึเปนวธิี
ทองเที่ยวทีด่ีทีสุ่ด**นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ซึ่งเปนสัญลกัษณของเมืองฮอยอัน ซึง่



 

 

เชื่อวาถกูสรางเพื่อเชือ่มคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขาดวยกัน ชม พพิิธภณัฑ
ประวตัิศาสตรวดักวนอู ศาลเจา ชุมชนชาวจีน และบานโบราณ อายุยาวนานกวา 
200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยงัคงเหลือเขาเมื่อศตวรรษที ่17 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารอาหารไทย + กุงมังกรโตะละ 1 ตัว 
จากนั้นนาํทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยมของ
หนุมสาวคูรกักนัมาซื้อกุญแจใสคลองใสสะพาน จากนัน้
นําทานชม รูปปم�นปลามงักร ที่เปนสัญลกัษณของเมือง
ดานงั เมืองทีก่ําลงัจากปลากลายเปนมงักรในระยะใกล 
เชิญทานเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพาน
มังกรไฟทีม่คีวามยาวถงึ 666 เมตร เปนสะพาน 6 
เลนส ซ่ึงเปนสะพานทีต่ระการตามากที่สดุของเวียดนาม
ในเวลานีโ้ดยการแสดงนี้จะเริม่เวลา 21.000น. ของวันเสารและอาทติยเทานัน้ 

ที่พกั          ดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL 
หรือเทียบเทา*** 
 

วันทีส่ี่     ตลาดฮาน – สนามบินดานงั – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ที่ โรงแรม   

นําทานไปละลายทรัพยที ่ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยม
ทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า สินคา
พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจติร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก 
ตะเกียบไมแกะสลัก ชดุอาวหยาย (ชดุประจาํชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่ระลึก
มากมายเพื่อฝากคนที่บาน  
 

 
 
 
 



 

 

                สมควรแกเวลา นาํทานเดินทาง สูสนามบิน Danang International Airport 
เตรียมตัวเดินทางสูกรงุเทพฯ 

เที่ยง  บริการขนมปงเวียดนาม ทานละ 1 ชิ้น 
13.15 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961  
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ  โดยสวัสดภีาพดวยความประทบัใจ ….  
 

 
 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกนัไดตามความเหมาะสม  
ทั้งนีถ้ือเปนเอกสทิธิ์ของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคญั** 
 

อัตราคาบริการ 
 

วันที่เดินทาง 
หองเตียงคู นอน 2 ทาน 
เด็กมีเตียงพัก 3 ทาน 

พักเดี่ยว 

มกราคม 63 

วันที่ 14-17 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

กุมภาพันธ 63 

วันที่ 1-4 กุมภาพันธ 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ 63 13,899.- 4,900.- 

วันที ่27ก.พ.-1มี.ค. 63 13,899.- 4,900.- 

มีนาคม 63 

วันที่ 5-8 มีนาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

เมษายน 63 

วันที่ 2 – 5 เมษายน 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10 – 13 เมษายน 63 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 11 – 14 เมษายน 63 16,899.- 4,900.- 



 

 

วันที่ 22 – 25 เมษายน 63 12,899.- 4,900.- 

พฤษภาคม 63 

วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 63 10,899.- 4,900.- 

วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 63 11,899.- 4,900.- 

มิถุนายน 63 

วันที ่12 – 15 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 63 10,899.- 4,900.- 

วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 63 12,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 63 

วนัที่ 1 – 4 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 2 – 5 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 5 – 8 กรกฎาคม 63 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 6 – 9 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 7 – 10 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 12 – 15 กรกฎาคม 63 10,899.- 4,900.- 

วนัที่ 15 – 18 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วนัที่ 26 – 29 กรกฎาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วนัที่ 28 – 31 กรกฎาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 29 ก.ค. – 1ส.ค. 63 11,899.- 4,900.- 

สิงหาคม 63 

วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คาทปิไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบรกิาร 
ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 63 10,899.- 4,900.- 

วนัที่ 26 – 29 สิงหาคม 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที ่29 ส.ค.-1 ก.ย. 63 12,899.- 4,900.- 

กันยายน 63 

วันที่ 6 – 9 กันยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วันที ่9 – 12 กันยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วันที ่13 – 16 กันยายน 63 10,899.- 4,900.- 

วันที่ 23 – 26 กันยายน 63 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 24 – 27 กันยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 26 – 29 กันยายน 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 27 – 30 กันยายน 63 11,899.- 4,900.- 

ตุลาคม 63 

วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 63 10,899.- 4,900.- 

วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 63 12,899.- 4,900.- 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ

พรอมคณะเทานัน้) 
  คาสมัภาระนํา้หนกัทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
  คาทีพ่ักตามระบใุนรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณมีาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงนิ

พักหองเดี่ยว)  
  คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงแลว และทางบริษทัขอเก็บเพิม่ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารปรับ   
    คาธรรมเนียมเพิม่ กอนการเดินทาง 

  คาอาหารตามรายการระบ ุ
  คารถรบั-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  หัวหนาทวัรทีช่ํานาญเสนทางนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
  ประกันอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%   

 
อัตราคาบริการไมรวม 

  คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนงัสอืเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตวั, คาซักรีด, มินิบารใน
หองพัก , รวมถึง 

    คาอาหารและเครือ่งดืม่ที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิม่ กรุณาจายเพิม่
เองตางหาก ) 

  คาสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คดิประมาณกิโลกรมัละ 500 
บาท ขึ้นอยูกับอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาตดิตอสายการบินโดยตรง) 
  คาทปิไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 
 



 

 

เงื่อนไขในการจอง 
  ชําระมดัจําในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พรอมหนังสอืเดินทาง (หรอืสําเนา) สวนที่เหลือ

ชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 
  กรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ หรือเทศกาลทีต่องการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืผานตวัแทนใน

ประเทศหรอื  ตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra Flight 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทวัรทัง้เตม็จํานวนหรอืบางสวน ในกรณีที่ทานจอง
แลวยกเลิกหรอืเล่ือนการเดินทางไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหต ุ 
  เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมติองแจงให 

ทราบลวงหนา 
  ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตอุันใดก็

ตามแต ทางบริษัทฯจะถอืวาทานสละสิทธิก์ารเดินทาง และไมตดิใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆ
ทั้งสิ้น 

  ขอสงวนสิทธถิาผูเดินทางไมถงึ 10 ทาน จะไมมีหวัหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหวัหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 
**** ไมมีการคนืเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรอืคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เนื่องจากคาบรกิารที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิน้ในกรณีดงัตอไปนี ้

  หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนดัหยดุงาน, การกอจลาจล, 
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณทีี่ทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรอืเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนอื
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ       



 

 

  หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชาํระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมา
ขาดกอนออกเดินทางแลว 
  หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุสูญหายที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนกัทองเที่ยวเอง 
  ตัว๋เครือ่งบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดนิทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดกต็าม ไม
สามารถนาํมาเลื่อนวันเดินทางหรอืคืนเงินได 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดอืน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


