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วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – เว ้– พระราชวังหลวง – ตลาดDong Ba – ลงเรือมังกรล่องแมน่ ้าหอม (-/-/

เย็น) 
08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok 

Airways (PG) 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเท่ียวบิน PG 947 **บริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

 

 
12.45 น. ถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลา
ท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมือง
ดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหิน
อ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคัญและเป็นเมืองใหญ่
อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและ
เติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็น
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เมอืงท่าที่ส าคัญ 
จากนั้น  เข้าสู่เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มี

แบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศ
เวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระ
ราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน
13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูก
สร้างขึ้นตามแบบแผนความเช่ือของจีน 

 
 
อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดDong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึก
เป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ทั่วไป 

ค่้า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากน้าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงและ
ดนตรีพื นเมือง 
พักท่ี Golden Hue Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศเวียดนาม** 
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(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

  
วันท่ีสอง  เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ – ดานัง – บานาฮิลล์   

            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั น ชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูง

ลดหล่ันกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละช้ันแทนภพต่างๆของ
พระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าหอมชม 
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสาน
เดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก
ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันได
มังกรอันโอ่อ่า   
พิเศษ!!น้าท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo)ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 
(ไม่รวมค่าทิปคนข่ีสามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
 
(หมายเหตุ : ตั งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์ไม่ไป สุสานกษัตริย์ไคดิงห์) 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหาร SEA FOOD 
จากนั้น น าท่านช้อปปิ้งที่ร้านเยื่อไผ่ ร้านไข่มุก และร้านหินอ่อน 
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บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง  จากนั น น้าทุก

ท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นที่
ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้
ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง
เวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบน
ภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆเพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่าง
การรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียว
พร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติ
ทั้งน้ าตก Toc Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) นั่งกระเช้าขึ นสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้
ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่
หยุดแวะมีความยาวทั้งส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
ปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไป
เสียด้วยซ้ าว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูง
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ที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ น าท่านชมสะพานสีทอง 
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดต้ังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบานาฮิลล์ 

 
บ่าย จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดู

อย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจินตนาการของการผจญภัยที่
สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่า
เครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี ผึ งท่ีไม่
รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่า
ฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลาย
รูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆ
เครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้ง
ซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่าน
ได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 
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เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ 
น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village**บนบานาฮิลล ์

   
 
วันท่ีสาม บานาฮิลล์–วัดลินห์อึ ง–เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอัน–วัดจีน–บ้าน

โบราณ–สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–สะพานมังกร     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินห์อ๋ึงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด

ของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็น
สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ
ตามความเช่ือของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนีย้ัง
มีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 
67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร
ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอย
ปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
มากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงาม
ชองเมืองดานัง เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตก
กับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็น
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้
ได ้
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เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water 

Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่
เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าที่พายเรือ
มาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไม่รวมค่าทิปให้แก่คนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/
ต่อทริป)  

 
จากนั้น น าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลาย

รุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ 
คือ การน าธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky
บ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิม ชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุด
ของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของ
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ทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรม
ของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีก
สายหนึ่งใกล้แม่น้ าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้ าทูโบน
ได้เป็นอย่างดีน าชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาล
เจ้าศักดิ์สิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเช่ือว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดีย
และหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนล าตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาว
ญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพ่ือก าจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวน
อูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะน าสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่
นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 

 
จากนั น   น าท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์

ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสอง
ฟากฝั่งของแม่น้ าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็น
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สัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013
ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกว่า
หนึ่งพันปีมาแล้ว 

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก LAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศ
เวียดนาม 
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันท่ีสี่  ดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                      (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั น น าท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกิน

ต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานังได้เวลาสมควร  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน
ดานัง 

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 
PG948 

*มีบริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง * 
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
************************************************* 

**วันเดินทางพีเรียด 11-14 / 12-15 / 13-16 / 14-17 เมษายน 2563** 
ห้องพักบนบานาฮิลล์จะเป็นแบบ Family Bunk  (เตียง 2 ชั น 2 เตียง พักห้องละ 2 ท่าน) 
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หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั งจากไทยและ
ต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
รสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน้าเสนอเบื องต้นเท่านั น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและ
บุคคลอ่ืน 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั น 
 
**ทั งนี  ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ้าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั งหมด** 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บิน PG 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จ้านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว 

25 ม.ค.63 28 ม.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

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 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 

12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 34+1 17,900 17,900 16,900 5,500 

13 เม.ย.63 16 เม.ย.63 34+1 18,900 18,900 17,900 5,500 

14 เม.ย.63 17 เม.ย.63 34+1 16,900 16,900 15,900 5,500 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

02 พ.ค.63 05 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

15 พ.ค.63 18 พ.ค.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

29 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

05 มิ.ย.63 08 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

12 มิ.ย.63 15 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

19 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

26 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 34+1 14,900 14,900 13,900 4,500 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี รวมรายการทัวร์และต๋ัว
เครื่องบินแล้ว** 
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อัตราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเครื่องบินชั นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี
ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั ง
ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิป
ค่ะ) 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 
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 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช้าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อน
เดินทาง 30 วัน) 

 
กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ้าให้ทั งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด
เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั งสิ น 

 ยกเลิกการเดินทาง 30-45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ้าทั งหมด 

 ยกเลิกภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั งสิ น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะท้า
การเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลท้าให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจ้านวนท่ีบริษัทฯ ก้าหนดไว้ (15 ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ้านวน 15 ท่านขึ นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์
เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั ง
ก่อนท้าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก
ไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง

เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหาก
อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ้าตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช้าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองทั งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 ต๋ัวเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี แล้วทั งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์
ทั งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั น จะต้องไม่มีการช้ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัมลาย
การ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 
อาจท้าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท้าให้ใบหน้า
เปลี่ยนไป ดังนั น ท่านต้องท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท้าการจองทัวร์  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท้าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น 
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 กรณี “หญิงตั งครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั งสิ น 

 การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการ
ท่องเท่ียวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่า
ทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ
อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 
รายละเอียดห้องพักท่ีประเทศเวียดนาม                                                            

 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(Triple Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่
กับ 1 เตียงเสรมิ 
 โรงแรมในเวียดนามห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละ

ชั นจะมีเพียงไม่กี่ห้องซึ่ง  ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คน
ละชั นและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


