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วนัแรก กรุงเทพฯ–สนามบินดานัง

13.00 น. พร้อมกันทสีนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 

Jet Air (VZ)โดยมีเจ้าหน้าทอีํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

15.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทยีวบิน 

หมายเหตุ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ 

และไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน  

17.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม 

เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย

และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ

กลายเป็นเมืองท่าทีสาํคญั 

จากนัน  นาํท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge

แห่งใหม่ของเวยีดนาม ทีมีความยาว 

ประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวดานงั เป็นสัญลกัษณ์ของการฟืนคืนประเทศ 

และเป็นการฟืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตงัแต่ปี 

เทคโนโลยีสมยัใหม่ทีไดรั้บแรงบั

คาํ  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร

นําท่านเข้าสู่ทพีัก**โรงแรม

วนัทสีอง ฮอยอนั–เมืองโบราณฮอยอนั

ศาลกวนอู–สุสานกษตัริย์ไคดงิห์

สนามบินดานัง–สะพานมงักร     ( - /

สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์สายการ

โดยมีเจ้าหน้าทอีํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

โดยเทยีวบิน VZ 962 

เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกทนัีงได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนั

และไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน  

สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้

เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าทีสําคญั

และเป็นเมืองใหญ่อนัดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเจริญและเติบโต มาจา

 

Dragon Bridgeอีกหนึงทีเทียวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความสาํเร็จ

แห่งใหม่ของเวยีดนาม ทีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นาํฮนั

ประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวดานงั เป็นสัญลกัษณ์ของการฟืนคืนประเทศ 

และเป็นการฟืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตงัแต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบวกกบั

เทคโนโลยีสมยัใหม่ทีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวียดนามเมือกวา่หนึงพนัปีมาแลว้

บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

โรงแรมRegina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บ้านกมัทาน–นงัเรือกระด้งฮอยอนั–วดัจนี

สุสานกษตัริย์ไคดงิห์–เจดย์ีเทยีนมู่–เว้–ล่องแม่นาํหอม               

 
/-/เยน็) 

เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ประตู3Viet 

ไม่สามารถล็อกทนัีงได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนั

และไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน    

เป็นทีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถินที

เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าทีสําคญั

ของประเทศเวียดนามเมืองนีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจน

อีกหนึงทีเทียวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์ความสาํเร็จ

เลนส์ เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นาํฮนั

ประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวดานงั เป็นสัญลกัษณ์ของการฟืนคืนประเทศ 

ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบวกกบั

นดาลใจจากตาํนานของเวียดนามเมือกวา่หนึงพนัปีมาแลว้ 

 

ดาว** 

จนี–บ้านโบราณ–สะพานญปีุ่ น–

ล่องแม่นาํหอม                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดินทางสู่“เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอนันนัอดีตเคยเป็นเมือง

ท่าการค้าทีสําคญัแห่งหนึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลียนวฒันธรรม

ระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม

เนืองจากเป็นสถานทีสําคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้่าจะผา่นการบูรณะขึนเรือยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมือง

ฮอยอนัไวไ้ด ้

 
จากนนั  เดินทางสู่หมู่บ้านกัมทานสนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตงัอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นาํ อาชีพหลกัของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่าง

การล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้

กนัไปมานาํทีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อ

ท่าน/ต่อทริป) 
 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 

จากนัน นําท่านชมวดัจีนเป็นสมาคมชาวจีนทีใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นทีพบปะของคนหลายรุ่น วดั

นีมีจุดเด่นอยูท่ีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาํบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การนาํธูป

ทีขดเป็นกน้หอย มาจุดทิงไวเ้พือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นาํชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซึงเป็นชือ

เจา้ของบา้นเดิมชาวเวยีดนามทีมีฐานะดี ชมบา้นไมที้เก่าแก่และสวยงามทีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากวา่ 200 

ปี ปัจจุบนัได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นทีอยูอ่าศยัของทายาทรุ่นทีเจ็ดของตระกูล การออกแบบ

ตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติด

ถนนเหวียนไทฮ็อกทาํเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึงใกลแ้ม่นาํทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชม

วิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่นาํทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีนาํชม  สะพานญปีุ่ นซึงสร้างโดยชุมชน

ชาวญีปุ่นเมือ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัดิสิทธิ  ทีสร้างขึนเพือสวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญีปุ่น

เชือวา่มี มงักรอยูใ่ตพิ้ภพส่วนตวัอยูที่อินเดียและหางอยูท่ีญีปุ่น ส่วนลาํตวัอยูท่ีเวียดนาม เมือใดทีมงักรพลิกตวั

จะเกิดนาํท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญีปุ่นจึงสร้างสะพานนีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลาํตวัเพอื 
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กาํจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัขึนอีกชมศาลกวนอซึูงอยู่บนสะพาน ญีปุ่นและทีฮอยอนัชาวบา้นจะนาํสินคา้ต่าง 

ๆไวท้ีหน้าบา้น เพือขายให้แก่นกัท่องเทียวท่านสามารถซือของทีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เช่น 

กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้จากนนัเดินทางสู่เมืองเว ้ 

จากนนั เดินทางเขา้สู่เมืองเว้ เมืองทีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมทีมี

แบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงได้รับการยืนยนัจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีมีอยูใ่นประเทศเวยีดนามใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง  

จากนัน  นําท่านชม เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลียมสูง

ลดหลนักนั 7 ชนัซึงแต่ละชนัแทนภพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ ตงัเด่นอยู่ริมฝังแม่นาํหอมนําท่านชม 

สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนีเป็นเพียงสุสาน

เดียวทีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดิน

ขึนสุสานไดรั้บการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโออ่่า 
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จากนนั อิสระชอ้ปปิงทีตลาดDong Baเป็นตลาดใหญ่ ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของทีระลึกเป็น

ส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทวัไป 

 
คาํ       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

จากนัน นําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่นําหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืนเมือง 

พักที Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 
 

วนัทสีาม เว้–พระราชวงัหลวง–นังรถสามล้อซิโคล่–ดานัง–บาน่าฮิลล์  (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเยียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระ

ราชวงัแห่งนีสร้างขึนในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที

ป ร ะ ทั บ ข อ ง พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ร า ช ว ง ศ์ เ ห วี ย น 13 

พระองค์ พระราชวงัแห่งนีตงัอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอด



BT-VN082_VZ_MAY-OCT19 
 

 

อนัยงิใหญ่และงดงามแห่งนีไดถู้กสร้างขึนตามแบบแผนความเชือของ

จีน 

พิเศษ!!นําท่านนังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึงเป็นจุดเด่น

และเอกลักษณ์ของเวียดนาม(ไม่รวมค่าทิปคนขีสามล้อ ท่านละ 40 

บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 

บ่าย  นําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 

จากนัน เดินทางสู่ บานาฮิลล์บานาฮิลล์เป็นทีตากอากาศทีดีทีสุดในเวียดนาม

กลางไดค้น้พบในสมยัทีฝรังเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดมี้การสร้าง

ถนนออ้มขึนไปบนภูเขาสร้างทีพกัโรงแรมสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ

เพือใช้เป็นสถานทีพกัผอ่นในระหว่างการรบระหว่างทีนงักระเช้าด้วย

ความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิวธรรมชาติทงันาํตก Toc TienและลาํธารSuoi no  จากนนั นัง

กระเช้าขึนสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นีไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้า

ไฟฟ้าทียาวทีสุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทงัสิน 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าทีสูงทีสุดที 

1,294เมตรนกัท่องเทียวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตาํกวา่กระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธิอนั

สดชืนจนทาํให้ท่านอาจลืมไปเสียดว้ยซาํวา่ทีนีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศทีหนาวเยน็เฉลียตลอดทงัปีประมาณ 

10 องศาเท่านันจุดทีสูงทีสุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าทีอุดมสมบูรณ์นาํท่านชม

สะพานสีทอง สถานทีท่องเทียวใหม่ล่าสุดตงัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์
 

 
 

บ่าย  จุดทีสร้างความตืนเตน้ใหน้กัท่องเทียวมองดูอยา่ง 

อลังกา รทีซึง เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ งตํานานและ

จินตนาการของการผจญภยัทีสวนสนุก The Fantasy 

Park(รวมค่าเครืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถราง

และบ้านผีสิงทีไม่รวมให้ในรายการ)ทีเป็นส่วนหนึง

ของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครืองเล่นในหลาย

รูปแบบเช่นทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครือง
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เล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสันประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปปิงซือของที

ระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มทีให้ท่านไดส้นุกสนาน

ต่อกบัเครืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

 
เย็น  บริการอาหารเยน็ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

นําท่านเข้าสู่ทพีัก**โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบาน่าฮิลล์ 

 
 

วนัทสีี บาน่าฮิลล์–วดัลนิห์องึ–ตลาดฮาน–กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวนั/-) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนนั  อิสระใหท้่านพกัผอ่นกบักิจกรรมบนบาน่า 

ฮิลลอ์ยา่งเตม็อิม 

11.30 น. นาํท่านเดินทางลงจากเขาบาน่าฮิลล ์

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนั  แวะสักการะ วัดลินห์อึงเป็นวดัทีใหญ่ทีสุดของ

เมืองดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที
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บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชือของชาวบา้นแถบนีนอกจากนียงัมีรูปปันปูนขาวเจา้แม่

กวนอิมซึงมีความสูงถึง 67 เมตรตงัอยู่นฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยืนหันหลงัให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล

คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีออกไปหาปลานอกชายฝังวดัแห่งนีนอกจากเป็นสถานทีศกัดิสิทธิทีชาวบา้น

มากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีสวยงามเป็นอีกนึงจุดชมวิวทีสวยงามชอง

เมือง ดานงัจากนนั นาํท่านเดินเทียวและชอ้ปปิงใน ตลาดฮานซึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ 

บุหรี และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินคา้พนืเมืองของเมืองดานงั 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

18.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินเวยีดเจ็ทแอร์  เทยีวบินท ีVZ 963 

19.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

…………………………………………………………………. 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 
 

วนัเดินทางทวัร ์มหศัจรรย.์.บาน่าฮลิล ์เว ้ดานงัฮอยอนั4 วนั 3 คืน บิน VZ 
เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดยีว 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 29+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34+1 11,900 11,900 10,900 4,000 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

04 ต.ค.62 07 ต.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ต.ค.62 21 ต.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 
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 ค่าไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุ

ไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและ

ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 15 วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 
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 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการเกบ็ค่าใช้จ่ายทงัหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้ เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป จึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม

เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทท่ีานต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ

ออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 

จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบิน

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรม

แรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาต(ิซึง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณทีกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
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 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลยีนชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมัดจําหรือค่าทวัร์ทงัหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้

ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรททีําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 การท่องเทยีวประเทศเวยีดนามนันจะต้องมกีารเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพอืเป็นการส่งเสริมการท่องเทยีว

ดงักล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดงักล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพมิ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขดงักล่าวแล้ว 

 อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็

จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดห้องพกัทปีระเทศเวียดนาม 

 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดียว (Single), ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามห้องทเีป็นห้องเดียวอาจเป็นห้องทมีีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนําบางโรงแรมแต่ละชันจะมีเพียง

ไม่กห้ีองซึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละชันและบางโรงแรม

อาจจะไม่มีลฟิต์ซึงขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


