
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง  
ดานงั ฮอยอนั บาน่าฮิลส ์� วนั � คืน (พกัฮอยอนั   คืน) 

นั�งกระเชา้ขึ� นบานาฮิลล ์รวมค่าบตัรเขา้ชมแฟนตาซีปารค์ และเครื�องเล่น 
ชมจุด CHECK POINT สะพานมือ GOLDEN BRIDGE สถานที�ยอดนิยมมากที�สุดในตอนนี�  

ทดลองล่องนั�งเรือกระดง้ 8 ในลิสที�ไมควรพลาดเมื�อไปเยอืนฮอยอนั 



              

 

    

เมืองโบราณฮอยอนั สกัการเจา้แมก่วนอิม ณ วดัหลินหอึ์=ง 
 
 

 
 

 
 

06.%0 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ประตู .- % ฝั 1งอาคารระหว่าง

ประเทศ เคาเตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเซีย (FD906)...โดยมีเจา้หนา้ที1คอยจดัเตรียมเอกสารการ

เดินทางสาํหรบัทุกทา่นและนาํทา่นโหลดสมัภาระ  

08.05 น. ออกเดินทางสูท่า่อากาศยานน  านาชาตดิานงั โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที1ยวบินที1 FD906  

10.%0 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้นํา

ท่านรบัสมัภาระ (เวลาประเทศเวียดนามกบัประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกนั)  

เที1ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( )  
เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั�งทะเลจีนใตท้าง ตอนกลางของสาธารณรัฐ

สงัคมนิยมเวียดนาม ในปี ค.ศ. 8HHH องคก์ารยูเนสโกไดขึ้� นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดก

โลกดว้ยเหตุผลว่าเป็นตวัอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษที� 8K-8H ที�มี

การผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั�งของทอ้งถิ�นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ และอาคาร

ต่ า ง ๆ ภ า ย ใ น เ มื อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ใ ห้ อ ยู่ ใ น ส ภ า พ เ ดิ ม ไ ว ้ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าเมืองฮอยอนั ชมวดัฟุ๊กเกีHยน เป็นวดัของชาวสมาคมชาวจีนถิ�นใหญ่และ

เก่าแก่ที�สุดของเมืองฮอยอนั สถานที�วดัฟุ๊กเกี=ยนแห่งนี� ใชเ้ป็นสถานที�พบปะของผูค้นหลายๆรุ่น วดัแห่งนี� มี

จุดเด่นคืองานไมแ้กะสลกั ส่วนใหญ่สลกัลวดลายออกไปทางวฒันธรรมของประเทศจีน ทุกท่านที�มาวดัฟุ๊

กเกี=ยนแห่งนี� ส่วนใหญ่มาทาํบุญในเรื�องของการต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณโดยการนําธูปที�ขดเป็นกน้หอยมา

จุดทิ� งไวเ้พื�อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนั�นนําท่านชม บา้นโบราณ Old House of Tan  Sky ซึ�งบา้นหลงันี�

เคยเป็นบา้นหลังเดิมของชาวเวียดนามที�มีฐานะดีในสมยันั�น บา้นโบราณแห่งนี� มีความเก่าแก่และมีอายุ

มากกว่า QRR ปี ปัจจุบนัไดบ้าํรุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นที�อยู่อาศยัของทายาทรุ่นที� S ของตระกูล

อีกดว้ย ในส่วนของการออกแบบนั�นตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของ

ประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญี�ปุ่น และยงัคงความดั�งเดิมของเวียดนามไว ้ดา้นหน้าและดา้นหลงัของ

บา้นหลงันี� จะติดกบัถนนดา้นหลงัจะอยู่ใกลก้บัแม่นํ�าทูโบนท่านสามารถถ่ายรูปเพื�อเก็บภาพบรรยายกาศ

ของที�นี� ได ้นําท่านชม สะพานญี1ปุ่น  สะพานแห่งนี� ไดถู้กสรา้งขั�นจากชุมชนชาวญี�ปุ่น เมื�อ TRR กว่าปี

วนัแรก      เชียงใหม่ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – ฮอยอนั –เมืองโบราณฮอยอนั -  วดัฟุ๊กเกีHยน 

- บา้นโบราณ – สะพานญี1ปุ่น-หมู่บา้นกั Wมทาน-นั 1งเรือกระดง้ 



              

 

    

มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศักดิU สิทธิU  เชื�อกันว่าสรา้งขึ� นเพื�อสวดใหก้บัวิญญาณของมงักร ชาวญี�ปุ่นมี

ความเชื�อที�ว่ามงักรนั�นอยู่ใตพิ้ภพ ส่วนตวัมงักรนั�นอยู่ที�ประเทศอินเดียและหางนั�นอยู่ที�ประเทศญี�ปุ่น ส่วน

ลาํตัวนั�นอยู่ที�เวียดนาม เมื�อใดที�มงักรเกิดการพลิกตัวจะทําใหป้รากฎการณ์นํ�าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาว

ญี�ปุ่นจึงช่วยกนัสรา้งสะพานนี� ขึ� นมาโดยตอกเสาเข็มลงกลางลาํตัวเพื�อกาํจดัมงักรไม่ใหเ้กิดภยัพิบติัขึ� นอีก 

จากนั�นนําท่านชม ศาลกวนอ ูซึ�งอยูบ่นสะพานญี�ปุ่น ละแวกนั�นจะมีชาวบา้นนําสินคา้ต่างๆออกมาเรียงราย

ไวที้�หน้าบา้น เพื�อใหนั้กท่องเที�ยวไดเ้ลือกซื� อสินคา้ที�ระลึก เพื�อเป็นของฝาก ส่วนใหญ่สินคา้ที�นักท่องเที�ยว

นิยมซื� อกลบัไปจะเป็นของจาํพวก กระเป๋า และ โคมไฟพื� นเมือง เป็นตน้ หลงัจากรบัประทานอาหารนําท่าน

เดินทางสู่ หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ที�นี� นับเป็นหนึ�งในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายใน

ท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัที�ลว้นประดิษฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชม

งานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกั Wมทาน นําท่านสมัผสักบัประสบการณ์

ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ  ที�ตั�งอยู่ในเมืองฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่นํ�าลอ้มรอบ ในช่วงสมยั

สงครามนั�นจะเป็นที�พกัของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนที�นี�จะประกอบอาชีพการทาํประมง

เป็นหลกั ในระหวา่งที�ใหท่้านทาํทาํกิจกรรม ล่องเรือกระดง้ นั�นท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของ

ชาวบา้น และระหว่างที�ล่องเรือกระดง้อยู่นั�นชาวบา้นที�นี� ก็จะมีการขบัรอ้งเพลงพื� นเมือง และนําไมพ้ายเรือ

มาเคาะเพื�อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ 1า ณ ภตัตาคาร (�) 

พกัที1  โรงแรม TTC Premium Resort ระดบั 4ดาว หรือเทียบเท่า 
วนั 

 
 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (�)  

จากนั�นนําท่านสู่ สถานีกระเชา้บานาฮิลล ์ตั�งห่างจากเมืองดานังประมาณออกไปประมาณ TR กิโลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดินทาง TR-KR นาที บานาฮิลลเ์ป็นหล่งท่องเที�ยวตากอากาศมาตั�งแต่สมยัสงครามโลกครั�ง

วนัที1สอง  กระเชา้บานาฮิลล ์–สะพานมือทอง -  บานาฮิลล ์Fantasy Park (รวมเครื1องเลน่) – วดัหลิงอึHง-
สะพานมงักร-หาดมีเค 

 



              

 

    

ที� 8 โดยได้เกิดแนวคิดการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝรั �งเศส สมัยอาณานิคมตั�งแต่ปี 8H8H 
หลังจากจบสงครามฝรั �งเศสไดพ้่ายแพ ้และไดเ้ดินทางกลับประเทศไป ทําใหบ้านาฮิลลถู์กทิ� งรา้ง และได้
กลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที�ยวตากอากาศอีกครั�งในปี QRRH พรอ้มกบัไดมี้การสรา้งกระเชา้ลอยฟ้าที�มี
ความสูงถึง K,YR8 จากระดบันํ�าทะเล ใหทุ้กท่านไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ที�เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตาํนาน
และจินตนาการของการผจญภยัที� สวนสนุก The Fantasy Park  
(รวมค่าเครื1องเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ พิพิธภณัฑส์ามมิตแิละบา้นผีสิงที1ไม่รวมใหใ้นรายการ) 

เครื�องเล่นที� เป็นสวนสนุกของบานาฮิลล์ให้ท่านได้เล่นเครื�องเล่นหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก
หลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์TD โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมที�ชวนใหทุ้กท่านระทึก
ขวญัไปกบัเครื�องเล่น นอกจากนี� ยงัมีรา้นชอ้ปปิ� งใหท่้านได ้เลือกซื� อของที�ระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และ
ยังมีเครื�องเล่นอื�นๆอีกใหท่้านไดล้องพิสูจน์อีกมากมายจากนั�นอิสระใหท่้านไดเ้ดินชมสะพาน Golden 
Bridge ซึ�งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�พึ�งเปิดใหนั้กท่องเที�ยวไดเ้ที�ยวชมไดไ้ม่นานมานี�  อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพ
และชมววิทิศทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

เที1ยง รบัประทานอาหารกลางวนั Bufets at Bana Hills (h) 

ไดเ้วลานดัหมายพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย นาํท่านนั 1งกระเชา้ลงสู่ลานจอดรถ เดินทางสู่ตวัเมืองดานัง 
จากนั�นนําท่านสกัการะ วดัลินหอึ์Hง เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี� เป็นสถานที�บูชา
เจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเชื�อของชาวบา้นแถบนี�  นอกจากนี� ยงัมีรูปปั�นปูนของเจา้แม่
กวนอินจากนั�นนําท่านถ่ายรูปอีกหนึ�งแลนดม์ารค์ ที� Ca Chep Hoa Rong หรือ คารฟ์ดรากอ้น เจา้สตัวต์วั
เป็น  ปลาหวัเป็นมงักรนี�  น่าจะมีตัวตนอยู่ในนิยายปรมัปราของเวียดนามมานานแลว้ เพราะเมื�อคน้หาชื�อ 
Ca Chep Hoa Rong ซึ�งขอเรียกสั�นๆว่า คารฟ์ดรากอ้น ก็จะมีภาพเขียนอยู่มากมาย และที�ริมทางเดินเลียบ
แม่นํ�าหาน ตรงตีนสะพานมงักรทองนี�  ฉันก็ไดพ้บกบัสตัวใ์นตาํนานตวัเป็นๆ มีสายนํ�าแห่งชีวิตพุ่งออกมา
จากปาก ของคาร์ฟดรากอ้น อนุเสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของดานัง ซึ�งมีฉากหลังของ สะพาน
มังกร เป็นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพานมงักรเปรียบเสมือนเป็น
สะพานแห่งความสาํเร็จของประเทศเวียดนาม ซึ�งมีความยาวของสะพานถึง ggg เมตร ความกวา้งเกือบ
เท่ากบัถนนถึง g เลนส ์และเชื�อมต่อกนัสองฝากของแม่นํ�าฮัน สะพานมงักรนี� ออกแบบและสรา้ง ออกมา
เพื�อเป็นสญัลกัษณข์องการฟื� นฟูประเทศและฟื� นฟูในดา้นของเศรษฐกิจ และไดมี้การเปิดใชส้ะพานแห่งนี� ใน
ปีQR8h ที�ผ่านมา ดว้ยสถาปัตยกรรมที�ยงัคงเอกลกัษณค์วามเป็นประเทศเวยีดนามและบวกกบัเทคโนโลยทีี�



              

 

    

ร่วมสมยั ตวัสะพานจึงออกมาในรูปแบบที�สวยงามโดยในเวลากลางคืนจะมีการประดบัไฟ LED หลากสีสนั
กวา่ 1,000 หลอด อยา่งสวยงามตระการตา ทาํใหส้ะพานแห่งนี� โดดเด่น 

ในช่วงวนัเสาร-์อาทิตยส์ะพานแห่งนีk มีการโชวม์งักรพน่ไฟ พน่นํkาอยา่งอลงัการ ในเวลา 21.00 น. 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารคํ 1า ณ ภตัตาคาร (m) 

พกัที1  โรงแรม Nostalgia ระดบั � ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (o) 

 จากนั�นนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตดิานงั  

 %.�% น. เดินทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสายการบิน THAIAIRASIA เที1ยวบินที1 FD907 

12.�m น.     เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

* ทา่นใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ 

** ทัkงนีk เพื1อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

ราคานีk ไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น o%% บาท ตอ่คนลกูคา้   ทา่น  
ในสว่นของหวัหนา้ทวัรที์1ดแูลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

บริษัทขอสงวนสิทธิt :  รายการทวัรส์ามารถเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื1องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที1ยว ตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ  % ชั 1วโมง มิอาจเพิ1มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตาม

วนัที1สาม  ดานงั – เชียงใหม่ 



              

 

    

ความเหมาะสม ทัkงนีk ขึk นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัkนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธิtในการปรบัเปลี1ยนเวลา

ทอ่งเที1ยวตามสถานที1ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบรกิารรวม 

� ค่าตั =วเครื�องบินไป-กลบัตามรายการที�ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ�ามนั 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

� โรงแรมที�พกัตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ    

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   

� ค่าเบี� ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที�ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารนีk ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรีด           ค่ามินิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที�มิไดร้ะบุในรายการ 

× นํ�าหนักโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื�อง �� kg ราคา ��� บาท / �! kg ราคา 800 บาท  

(สั�งซื�อล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง *+ ชั�วโมง) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื�นรอ้งขอวีซ่าอีกครั�ง (เนื�องจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื�นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูที้�ประสงคพ์าํนักระยะสั�นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 

hR วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั�นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั =วเครื�องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก,์ คนขบัรถ ��� บาท/ท่าน/วัน, รวมเป็น o%% บาท / ท่าน / ทริป ส่วนค่าทิปหวัหนา้ทวัร์

แลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 



              

 

    

เดินทางขึk นตํ 1า  m ท่าน หากตํ �ากว่ากาํหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที�จะชาํระค่าบริการ

เพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิU

ในการงดออกเดินทางและเลื�อนการเดินทางไปในวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

เงื1อนไขการจอง และ การชาํระเงิน  : 

� มัดจาํท่านละ m,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง h วนั  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน QR วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิUในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  

� ส่วนที�เหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย hR วนั 

• หากไม่ชาํระมดัจาํตามที� กาํหนด ขออนุญาตตดัที� นั�งใหลู้กคา้ท่านอื� นที� รออยู ่

• หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื� อนไข 

• เมื� อท่านชาํระเงินไม่วา่จะทั(งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื� อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที� ได ้

ระบไุวท้ั(งหมดนี( แลว้ 

• หากชําระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื)อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื)อสํารองที)นั)ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื์)อพรอ้มยืนยันว่า

ตอ้งการเดินทางท่องเที)ยวทรปิใด, วันที)ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ?ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกดชื)อ-นามสกลุ และอื)นๆ เพื)อใชใ้นการจองตัCวเครื)องบินทัDงสิDน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า g เดือนขึ� นไป และเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํ �า Q หนา้หากไมม่ั �นใจโปรดสอบถาม 

เงื1อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตั =วเครื�องบินโปรโมชั �น เมื�อจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิUที�จะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ� น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิU  ไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ� น 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัkงหมดก่อนทาํการจอง เพื1อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่น

ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิtที1จะเลื1อนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึk นในกรณีที1มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง �% ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิUการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรบัขึ� นก่อนวนัเดินทาง  



              

 

    

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิUในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ� น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อนัเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั�งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั�งหมด  

7. รายการนี� เป็นเพียงขอ้เสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั�งหนึ� ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรื�องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที�เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบุหรี� / ปลอด

บุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูที้�พกั ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และ

ไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย { วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั�นบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั�งสิ� นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั�น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ h ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ h เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก Q หอ้ง คือ 8 หอ้งพกัคู่ และ 8 หอ้งพกัเดี�ยว โดยไมมี่ค่าใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํให้

เวลาในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ� งแต่ละสถานที�น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหาร

เวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท่้องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ�าดื�มท่านวนัละ 8ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสันําเที�ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 8R ชั �วโมง ในวนันั�นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ� นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนั�นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิUในการปรบัเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


