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วนัแรก กรุงเทพฯ –ดานัง–เว้–พระราชวงัหลวง –ตลาดDong Ba–ลงเรือมังกรล่องแม่นํา้หอม (-/-/เย็น) 
08.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airways (PG) 

โดยมเีจ้าหน้าที่อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดานงัโดยเที่ยวบิน PG 947**บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง**  

 

 
12.45 น. ถึง สนามบิน ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้(เวลา
ทอ้งถิ่นที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมือง
ดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหิน
อ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคญัและเป็นเมืองใหญ่
อนัดบั4 ของประเทศเวยีดนามเมืองน้ีเจริญและ
เติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็น
เมืองท่าที่ส าคญั 
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จากนั้น  เขา้สู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมที่มีแบบฉบบัของ
ตนเอง เว ้จึงไดร้ับการยืนยนัจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี  พ.ศ.  
2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง เยี่ยมชมพระราชวงัหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวยีนพระราชวงัแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2348ในสมยัยาลอง
เคยเป็นที่ประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศ์เหวยีน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ีต ั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นมรดกตก
ทอดอนัยิ่งใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสร้างขึ้นตามแบบแผนความเช่ือของจีน 

 
 

อิสระชอ้ปป้ิงที่ ตลาด Dong Baเป็นตลาดใหญ่ ต ั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของที่ระลึกเป็น
ส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป 

คํา่        บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารจากนาํท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่นํา้หอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 
พกัที่ Golden Hue Hotel  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาวที่เมืองเว้ ประเทศเวยีดนาม** 
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วนัทีส่อง  เจดีย์เทยีนมู่ –สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้–ดานัง–บาน่าฮิลล์    
          (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น ชมเจดย์ีเทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลัน่กนั 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่างๆของพระพุทธเจา้ ต ั้งเด่นอยู่ริม

ฝ่ังแม่น ้าหอมชม สุสานกษัตริย์ไคดงิห์สุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
ตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตกทางเดินขึ้นสุสานไดร้ับการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า    

 

 

พเิศษ!!นาํท่านนัง่รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo)ชมเมืองเว้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่
สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
 

(หมายเหตุ : ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธ์ิไม่ไป สุสานกษัตริย์ไคดงิห์) 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูอาหาร SEA FOOD 

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงที่ร้านเย่ือไผ่ ร้านไข่มุก และร้านหนิอ่อน 
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บ่าย  นาํท่านเดนิทางสู่เมืองดานงัจากนั้นนาํทุกท่านเดนิทางสู่ บานาฮิลล์บานาฮิลลเ์ป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวยีดนาม

กลางไดค้น้พบในสมยัที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้ีการสร้างถนนออ้มขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พกัโรงแรม
ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานที่
พกัผ่อนในระหวา่งการรบระหวา่งที่นัง่กระเชา้
ดว้ยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้
เห็นววิธรรมชาติทั้งน ้าตก Toc Tien และล าธาร 
Suoi no (ในฝัน) นัง่กระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
กระเชา้แห่งบานาฮิลลน้ี์ไดร้ับการบนัทึกสถิติ
โลกโดยWorld Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่
ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมี
ความยาวทั้งส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ที่
สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนกัท่องเที่ยวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้พร้อมอากาศ
บริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้าวา่ที่น่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเยน็เฉลี่ยตลอดทั้งปี



 BT-VN081_PG_DEC19-APR20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลลม์ีความสูง 1 ,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
 น าท่านชมสะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์

 
บ่าย จุดที่สร้างความตื่นเตน้ให้นกัท่องเที่ยวมองดูอย่าง

อลงัการที่ซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยัที่ สวนสนุก The Fantasy 

Park(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้ง ที่
ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮิลลท์่าน
จะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทายความ
มนัส์ของหนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอื่นๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุน
เวยีนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ
และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจนค์วามมนัส์กนัอย่างเตม็ที่ให้ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ  

เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล์ 
นาํท่านเข้าสู่ที่พกั**โรงแรมMecure Bana Hill French Village**บนบาน่าฮิลล์ 
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วนัทีส่าม บาน่าฮิลล์ –วดัลนิห์อึง้–เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บ้านกัม๊ทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอนั–วดัจนี–บ้านโบราณ–
สะพานญีปุ่่ น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร     (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น  แวะสักการะ วดัลนิห์อึง๋เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานงัภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิม

และเทพองคต์่างๆตามความเช่ือของ
ชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปป้ัน
ปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซ่ึงมีความสูง
ถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบวั
กวา้ง 35 เมตรยืนหนัหลงัให้ภูเขา
และหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา
นอกชายฝ่ังวดัแห่งน้ีนอกจากเป็น
สถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิที่ชาวบา้นมากราบ
ไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีก
หน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็น
อีกหน่ึงจุดชมววิที่สวยงามชองเมืองดานงัเดนิทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า 
การคา้ที่ส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหวา่ง
ตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให้ฮอยอนัเป็น เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม เน่ืองจากเป็น
สถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้า่จะผ่านการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแต่กย็งัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ กุ้งมงักร โต๊ะละ 1 ตัว 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทานสนุกสนานไปกบักจิกรรม!! นัง่เรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village 
หมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พกัอาศยัของเหล่าทหาร 
อาชีพหลกัของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้อง
เพลงพื้นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวม
ค่าทิปให้แก่คนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

 
จากนั้น น าท่านชม วดัจนีเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเกา่แกท่ี่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นวดัน้ีมี

จุดเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปที่ขด
เป็นกน้หอย มาจุดทิ้งไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแกท่่าน  น าชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของบา้น
เดิมชาวเวยีดนามที่มีฐานะดี ชมบา้นไมท้ี่เกา่แกแ่ละสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากวา่ 200 ปี ปัจจุบนั
ไดร้ับการอนุรักษไ์วเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นที่อยู่อาศยัของทายาทรุ่นที่เจด็ของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็น
การผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวยีนไทฮ็
อกท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น ้าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมววิทิวทศันแ์ละเห็น
เรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีน าชม  สะพานญี่ปุ่นซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ  400 กวา่ปี
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มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัดิ์ สิทธ์ิ  ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่มี มงักรอยู่ใตพ้ิภพ
ส่วนตวัอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่ น ส่วนล าตวัอยู่ที่เวยีดนาม เมื่อใดที่มงักรพลิกตวัจะเกดิน ้าท่วมหรือ
แผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่ นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล  าตวัเพื่อก  าจดัมนัจะไดไ้ม่เกดิภยัพิบติัขึ้นอีก ชม
ศาลกวนอูซ่ึงอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่ นและที่ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้บา้น เพื่อขายให้แกน่กัท่องเที่ยว
ท่านสามารถซ้ือของที่ระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

 
จากนั้น  น าท่านชมสะพานมงักรDragon Bridgeอีกหน่ึงที่เที่ยวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความส าเร็จแห่ง

ใหม่ของเวยีดนามที่มีความยาว 666เมตรความกวา้งเท่าถนน 6เลนส์เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮนัประเทศ
เวยีดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานงัเป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศเป็นการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิของประเทศโดยไดเ้ปิดใชง้านตั้งแต่ปี2013ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ที่ไดร้ับแรง
บนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมื่อกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 
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คํา่  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเข้าสู่ที่พกั**โรงแรมLAVENDER DANANG HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัทีส่ี่  ดานัง –ช้อปป้ิงตลาดฮาน–กรุงเทพฯ                      (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวและชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซ่ึงกม็ีสินคา้หลากหลายชนิดเช่นผา้เหลา้บุหร่ีและของกนิต่างๆเป็นตลาด

สดและขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงัไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 

*มบีริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง *  
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

************************************************* 
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์4 วัน 3 คืน บิน PG 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็มีเตียง พกัเดีย่ว 

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 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงนิพกัห้องเดีย่ว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่าระวางนํา้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหวัหน้าทัวร์นาํเที่ยวตามรายการ  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวของผู้เดนิทาง 

 ภาษีนํา้มนัและภาษีตั๋วทุกชนดิ(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดนิทาง)  
 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าทําหนงัสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เนต็,มนิบิาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนยีมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ)  

เง่ือนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมดัจาํ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า
15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 
 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

นกัขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มเีงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทัวร์ 50%และริบเงนิมดัจาํทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย: 
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดนิทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทันหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืนๆ : 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบตาม

จาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะ
เดยีวกนั บริษัทต้องนาํไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดนิทางจาํนวน 15 ท่านขึ้นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที่มผู้ีเดนิทางไม่ถึง 15 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดนิทาง หรือ 
ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดงักล่าว 
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 กรณีใช้หนงัสือเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมสิีทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

สําคญั 
 หนงัสือเดนิทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการชําระเหมาขาด  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่เกดิจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด  

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  
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 ในกรณีของPASSPORT นั้นจะต้องไม่มกีารชํารุดเปียกนํา้การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูนที่ไม่ใช่การ
ประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบPASSPORT ของท่านก่อนการเดนิทางทุกครั้งหากตม .ปฎิเสธการเข้า-
ออกเมืองของท่านทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องทํา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดคีวาม” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพกัที่ประเทศเวยีดนาม 
 ห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดีย่ว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 
 โรงแรมในเวยีดนามห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอ่ีางอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมเีพยีง

ไม่กีห้่องซ่ึง  ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มลีฟิต์ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ  

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


