
 

 

 

  รหัสทัวร BID2000601 
  ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คนื (FD) 
   เจดียเทียนมู - ตลาดDong Ba - ลองเรือแมนํ้าหอม-นั่งกระเชา - บานาฮิลล  - วัดลินหอ๋ึง-

พระราชวังเว - นั่งสามลอซิโคล - หมูบานกั๊มทาน - นั่งเรือกระดงฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน  
 

 



 

 

 

ญี่ปุ�น • ศาลกวนอู • สะพานมังกรและสะพานแหงรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ • ดานัง • เว • เจดียเทียนมู • ตลาดDong Ba • ลองเรือแมนํ้าหอม ไ 

(-/-/เย็น) 
07.00 น. พรอมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประตู 2 เคานเตอร สาย

การบินไทยแอรเอเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก
แกทุกทาน 

09.50 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน FD 636  **บริการอาหารรอนและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง** 

 

 
11.30 น. ถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย

แลว(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาด
ทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปนเมืองทาที่สําคัญและเปนเมืองใหญอันดับ4 ของ



 

 

 

ประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเปน
เมืองทาที่สําคัญ 

จากนั้น เขาสูเมืองเว เมืองที ่มีความเจริญรุ งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ
ทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืนยันจาก องคการ
ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปน
มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนามใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้น  นําทานชม เจดียเทียนมู ทรงเกงจีนแปด
เหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริม
ฝم�งแมนํ้าหอม จากนั้นอิสระชอปปم�งที่ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝم�ง
แมนํ้าหอมรอบนอกจะเปนสินคาของท่ีระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป 

  

 
คํ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

นําทาน ลงเรือมังกรลองแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 



 

 

 

 
พักที่ THANH LICH HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ที่เมืองเว มาตรฐาน
ประเทศเวียดนาม** 

วันที่สอง พระราชวังเว • นั่งสามลอซิโคล • หมูบานกั๊มทาน • นั่งเรือกระดงฮอยอัน • เมือง
โบราณฮอยอัน • วัดจีน • สะพานญี่ปุ�น • ศาลกวนอู • สะพานมังกรและสะพาน
แหงรัก • ดานัง   (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร
โรงแรม 

จากนั้น นําทานเยี่ยมชม พระราชวังหลวงของ
กษัตริยราชวงศเหวียน พระราชวัง
แหงนี้สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348ในสมัย
ย า ล อ ง เ ค ย เ ป  น ท ี ่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง
พระมหากษัตริย ราชวงศเหวียน13 
พระองค พระราชวังแหงนี ้ตั ้งอย ู ใจ
กลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นตามแบบแผน
ความเชื่อของจีน  



 

 

 

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

 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (SEA FOOD) 

เดินทางสู “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเปนเมืองทา การคาที่
สําคัญแหงหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปน
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แมวาจะ
ผานการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแตก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวได 

จากนั้น  นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทานสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam 
Thanh Water Coconut Village หมู บานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั ้งอยู ในสวน
มะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก



 

 

 

ของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมา
เคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไมรวมคาทิปใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 
บาท/ตอทาน/ตอทริป)  

 



 

 

 

จากนั้น นําทานชม วัดจีน เปนสมาคมชาว
จีนที ่ใหญและเกาแกที ่ส ุดของ
เมืองฮอยอันใชเปนที ่พบปะของ
คนหลายรุ น วัดนี ้มีจุดเดนอยู ที่
งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงาม
ทาน สามารถทําบุญตออายุโดย
พิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่
ขดเปนกนหอย มาจุดทิ ้งไวเพื่อ 
เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม Old 
House of Tan Skyบ  า น
โบราณ ซึ่งเปนชื่อเจาของบานเดิม ชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เกาแกและ
สวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สรางมากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคาร
เปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุ�น และเวียดนาม 
ดานหนาอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีกสายหนึ่ง
ใกลแมนํ้าทูโบนมีประตูออกไม สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาใน
แมนํ้าทูโบนไดเปนอยางดีนําชม  สะพานญี่ปุ�นซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 400 
กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร 
ชาวญี่ปุ�นเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุ�น สวนลําตัว
อยูท่ีเวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุ�นจึงสราง
สะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชม
ศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุ�นและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง ๆ ไวที่หนา
บาน เพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานได
อีกดวย เชน กระเป�าโคมไฟ เปนตน  



 

 

 

  

 
นําทานชมสะพานแหงรัก Love Bridge และ สะพานมังกร Dragon Bridge 
อีกหนึ่งที่เที ่ยวดานังแหงใหมสะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของ
เวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟาก
ฝم�งของแมนํ้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
ดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นคืนประเทศ เปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดย
ไดเปดใชงานตั้งแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับ
แรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกวาหนึ่งพันปมาแลว 

จากนั้น นําทานชอปปم�งทีร่านเย่ือไผ รานไขมุก และรานหินออน 
  นําทานเดินทางเขาสู เมืองดานัง 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
   

พักที่ LAVENDER HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว ที่เมืองดานัง 
มาตรฐานประเทศเวียดนาม** 



 

 

 

วันที่สาม  นั่งกระเชา • บานาฮลิล  • วัดลินหอึ๋ง       (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น  นําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลล 
บานาฮิลลเปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุด
ในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่
ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนามได
มีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขา
สรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆเพื ่อใชเปนสถานที่
พักผอนในระหวางการรบระหวางที่
นั่งกระเชาดวยความเสียวพรอมความสวยงามเราจะไดเห็นวิวธรรมชาติทั้งนํ้าตก Toc 
Tien และลําธาร Suoi no (ในฝน) นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลลกระเชาแหงบานาฮิลล
นี ้ไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record วาเปนกระเชาไฟฟ�าที ่ยาวที ่สุด
ประเภทNon Stopโดยไมหยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่
สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอย
ตํ่ากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซํ้าวาที่นี่
ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดที่สูง
ที่สุดของบานาฮิลลมีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป�าที่อุดมสมบูรณ  



 

 

 

 
นําทานชมสะพานสีทอง สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยาง
สวยงาม บนเขาบานาฮิลล  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร บานาฮิลล 
บาย  จุดที่สรางความตื่นเตนใหนักทองเที่ยว
มองดูอยาง 

อลังการที ่ซ ึ ่ง เต ็มไปดวยเสน ห แหง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
ทีส่วนสนุก The Fantasy Park(รวม
คาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุน
ขี้ผึ้งที่ไมรวมใหในรายการ)ที่เปนสวน
หนึ ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบกับ
เครื่องเลนในหลายรูปแบบเชนทาทาย
ความมันสของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุกๆ
เครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีก
มากมายหรือชอปปم�งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีกมากมายที่รอทาน



 

 

 

พิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุ
ใจ 

  

  
จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินหอึ ๋งเปนวัดที่

ใหญท ี ่ส ุดของเม ืองดานังภายใน
วิหารใหญของวัดเปนสถานที่บูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคตางๆตาม
ความ เช ื ่ อ ของชาวบ  านแถบนี้
นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นปูนขาวเจาแม
กวนอิมซึ ่งมีความสูงถึง 67 เมตร
ตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตร
ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหนาออก
ท ะ เ ล ค อ ย ป ก ป � อ ง ค ุ  ม ค ร อ ง
ชาวประมงที ่ออกไปหาปลานอกชายฝ งวัดแหงนี�م ้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ ์สิทธิ ์ที่



 

 

 

ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเท่ียวที่สวยงามเปน
อีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง   

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
นําทานเขาสูที่พัก **โรงแรม GOLDEN BAY DANANG HOTEL หรือ
เทียบเทาระดับ 5 ดาว** 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   
 
 

วันที่สี่  ดานัง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ                      
(เชา/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น  นําทานเดินเที่ยวและชอปปم�งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา 

บุหรี่ และของกินตางๆ เปนตลาดสดและขายสินคาพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 
ไดเวลาสมควร  นําทานเดินทางสูสนามบินดานัง 
12.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637 

*มีบริการอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง * 
13.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

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

ตารางวันเดินทางราคาทัวรเวียดนามกลาง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คนื บิน FD 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

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

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 



 

 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (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 ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปน
จริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

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

 กรณีที่ทานตองออกตั ๋วภายใน เชน (ตั ๋วเครื่องบิน, ตั ๋วรถทัวร, ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม



 

 

 

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาท ิ
ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมือ่ทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมกีารชํารุด เปยกนํ้า การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-
ออกเมืองของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

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

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

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

 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

อาบนํ้าบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียงไมกีห่องซึ่ง  ในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลาย
หอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไมมีลฟิตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท 
แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 


