
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที�ยวเวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์
พกัหร ู4 ดาว 1 คนื (บนบานาฮลิล)์ พกัเมอืงดานงั 1 คนื พกัฮอยอนั 1 คนื 

บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ VIETJET AIR 
บรกิารนํ +าหนกักระเป๋า 20 KG เที�ยวเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลก 

พเิศษ..อาหารหลากหลายครบทกุมื+อ อนิเตอรบ์ฟุเฟ่บนบานาฮลิล ์



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อิ�มอรอ่ย เมน.ู.แหนมเนอืงตน้ตาํหรบั และอาหารทะเลซฟีู๊ ด 
แถมฟร ี!! กระเป๋ากิ?ฟเกช๋อปปิ+ ง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

WIFI FREE ON BUS � นํ +าดื�มบรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื+อต ัLวเครื�องบนิภายในประเทศ เพื�อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิเพื�อ
ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที�กอ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซื+อต ัLวเครื�องบนิประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดนิทาง
ได ้อนัเนื�องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที�ยวบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การ
ยบุเที�ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง ซึ�ง สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความ
คมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ั+นเหตผุลเหลา่นี+ อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิUท ี�จะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั+งส ิ+น อนึ�ง บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ 
ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
วนัที� 1 กรงุเทพ-ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 

12.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์
สายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� VZ962 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง)  

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงดานัง 
เมอืงสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม นําทา่นชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แหง่ใหม่
เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที�เมอืงดานังไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานที�ที�นักทอ่งเที�ยว
สว่นใหญ่ที�มาเมอืงดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพาน
มังกรทองเป็นสัตวใ์นตํานานที�พ่นนํ;าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยี์
ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึ �งคารฟ์ดรากอ้นนี;มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั�น
ศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพื�อที�เมื�อเตบิใหญ่ เรยีนสงูขึ;นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอื
ประเทศชาต ิชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานที�คูรั่กนยิมมาเขยีนชื�อพรอ้มคลอ้งกญุแจ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร) (1) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พกัที� Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang 
Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที� 2 ดานงั-เที�ยวบานาฮลิลเ์ต็มวนั-สะพานมอืสทีอง-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว  
                 สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิยามคํ�าคนื-พกับนบานาฮลิล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2) 

นําท่านสู่ภูเขาบานาฮลิล ์ซ ึ�งห่างจากตัวเมืองดานัง
ประมาณ 25 กโิลเมตร ภูเขาแห่งนี;ประกอบไปดว้ย รี สอร์ท 
โรงแรม นําท่านสูจุ่ดไฮไลต ์น ั�งกระเชา้ขึ;นไปขา้งบน ภู เ ข า
บานาฮิลล์ที�ไดรั้บการบันทึกสถิติโลก โดย World 
Record ว่าเป็นกระเชา้ที�ยาวที�สุดในโลก ในประเภท Non 
Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานา ฮิ ล ล์
เป็นสถานตากอากาศที�ดีที�สุดในเวียดนามกลาง ถูก คน้พบ
ในสมยัที�ฝรั�งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ (3) 

ใหท้่านอสิระกับเครื�องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ (Ba Na 
Hills Fantasy Park) สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแหง่เทพ
นยิายที�สวยงาม ตั ;งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มหีลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน 
อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D บา้นผสีงิ ถํ;าไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครื�องเลน่ตา่งๆ รวมทั ;ง
รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน จากนั;นนําทา่นชมสะพานสทีอง หรอื สะพานมอื สถานที�ทอ่งเที�ยว
ใหมล่า่สดุตั ;งโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงามพรอ้มเป็นจุดชมววิบนเขาบาน่าฮลิล ์จุดเช็คอนิ
สดุฮติตอนนี; ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยั อสิระพักผอ่นบนบานาฮลิลเ์ต็มวนั 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บฟุเฟ่ตน์านาชาต)ิ (4) 

 พกัที� Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
พกับนบานาฮลิล ์

 

 

 

 

เง ื�อนไขสําหรบัพกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ทา่น หากตอ้งการพักหอ้งเดยีวกนั เป็นหอ้ง FAMILY BUNK           (เตยีง 2 ชั ;น 
/ 2 เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 

2. หอ้ง FAMILY SUPERIOR (เตยีง 2 ชั ;น 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง)  มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 300 บาทตอ่
ทา่น 

3. เด็กอายตํุ�ากวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง          ไมม่ี
คา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 

4. กรณีพักเดี�ยว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิ�ม 2,000 บาทตอ่ทา่น 
 

เนื�องจากหอ้ง FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขา้งจาํกดั ดงัน ั+นหากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว 
กรณุาสอบถามหอ้งพกักบับรษิทักอ่นทาํการจองทวัร ์

 

วนัที� 3 บานาฮลิล-์เมอืงฮอยอนัมรดกโลก-ฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่นเที�ยวชม
สะพานญี�ปุ่ น-ชมศาลเจา้กวางตุง้-บา้นเลขที� 101-ถนนคนเดนิฮอยอนัยามคํ�า
คนื-พกัเมอืงฮอยอนั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (5) 
 

หลังอาหารเชา้ ใหท้่านชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว ถา่ยรุปตามอัธยาศัย จากนั;นนําทา่นเดนิทางลง
กระเชา้ เดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั นําทา่นแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ที�มชีื�อเสยีงโดง่ดังไป
ทั�วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิออ่น หนิหยกเมอืงฮอยอนั 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 

จากนั;นนําทา่นเที�ยวชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึ�งเป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึ;นทะเบยีน
จากองคก์ารยเูนสโกซึ�งมนตเ์สน่หอ์ยูท่ี �บา้นโบราณซึ�งอายเุกา่แกก่วา่ 200 ปี มหีลังคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�ไมซ่ํ;าแบบทั ;งในดา้นศลิปะและ
การแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงทา่คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที�วดั



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กวางตุง้ ที�ชาวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีhยนที�นับถอืกวนอ ูใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออกเรอืคา้ขาย
เ ป็นความส ริ มิ งคล ม เี รื �องราวของสามก ๊กล อ้มรอบสถานที �แห ง่นี ; นําชมพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตร ์วัดกวนอ ูศาลเจา้ชมุชนชาวจนี ชมสะพานญี�ปุ่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึ�งเป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึ�งเชื�อวา่ถกูสรา้งเพื�อเชื�อมคนในชมุชนหลากหลายเชื;อชาตเิขา้
ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกวา่ 200 ปี ซึ�งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที�
ยังคงเหลอือยูข่องชาวจนีเขา้เมื�อศตวรรษที� 17 ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ ตอ่ดว้ย
การชอ้ปปิ;งสนิคา้พื ;นเมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึ �งเป็น
สัญลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสื;อปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋ว หยา่ย (ชดุ
ประจําชาตเิวยีดนาม) จากนั;นชว่งเย็นอสิระใหท้กุทา่นเดนิเล่นเมอืงฮอยอันยามคํ�าคนื 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 
พกัที� LE PAVILLION HOI AN BOUTIQUE HOTEL, KIM AN HOI AN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที� 4 ลอ่งเรอืกระดง้-ไหวข้อพรเจา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึLง-ตลาดฮาน-ดานงั 

กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (8) 
นําทา่นน ั�งเรอืกระดง้ เอกลักษณ์อยา่งหนึ�งของชาวเมอืงฮอยอัน (Bamboo basket boat) พา
ทา่นนั�งเรอืกระดง้ สัมผัสวถิชีวีติชาวเวยีดนาม จากนั;นนําทา่นสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดั
หลนิอึLง ตั ;งอยูแ่หลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหมใ่หญ่ที�สดุของเมอืงดานัง เป็นสถานที�ศักดิnสทิธิnที�
รวบรวมความเชื�อ ความศรัทธาของธาตทุั ;งหา้และจติใจของผูค้นอยูใ่นที�นี ;  ภายในวหิารใหญ่
ของวัดเป็นสถานที �บชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชื �อของชาวบา้นแถบนี ; 
นอกจากนี;ยังมรีูปปั;นเจา้แมก่วนอมิ ซึ�งมคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูที�สดุในเวยีดนาม ตั ;งอยูบ่นฐาน
ดอกบัว กวา้ง 35 เมตร ยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที�ออกไปหาปลานอกชายฝั�งและยังมหีนิออ่นแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาด
ใหญ่อยูภ่ายในวัด วัดแหง่นี;นอกจากเป็นสถานที�ศักดิnสทิธิnที�ชาวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพร
แลว้ ยังเป็นอกีหนึ�งสถานที�ทอ่งเที�ยวที�สวยงาม เป็นอกีหนึ�งจุดที�สามารถมองววิ เมอืงดานังได ้
สวยงามมาก  
 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นําทา่นสู ่ตลาดฮาน เป็นตลาดที�รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที�นยิมทั ;งชาวเวยีดนามและชาวไทย 
อาท ิเสื;อเวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื;นเมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปัก
มอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจําชาติ
เวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที�ระลกึมากมายเพื�อฝากคนที�บา้น นําทานเดนิทางสูท่า่อากาศยานเมอืง
ดานัง เพื�อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารขนมปงั(บ ัLนหมี�) ขนมปังเวยีดนามที�ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝรั�งเศส หรอื
เรยีกอกีชื�อวา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

18.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที�ยวบนิที� VZ963 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง) 

19.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีมชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ)  2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ทา่นละ 1,000 บาททรปิ//ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี�ยว 3คนื 
02-05 พ.ย. 62 13,900 13,900 4,500 
09-12 พ.ย. 62 13,900  13,900  4,500 
16-19 พ.ย. 62 13,900  13,900  4,500 
23-26 พ.ย. 62 13,900  13,900  4,500 

28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 13,900 13,900 4,500 

07-10 ธ.ค. 62 15,900 15,900 4,500 
08-11 ธ.ค. 62 14,900 14,900 4,500 
12-15 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
14-17 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
21-24 ธ.ค. 62 13,900  13,900  4,500 
26-29 ธ.ค. 62 14,900  14,900  4,500 
28-31 ธ.ค. 62 16,900 16,900 4,500 

29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500 
30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500 
31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 16,900 16,900 4,500 

04-07 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
09-12 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
11-14 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
18-21 ม.ค. 63 13,900  13,900  4,500 
23-26 ม.ค. 63 13,900 13,900 4,500 
25-28 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500 
26-29 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500 
27-30 ม.ค. 63 14,900 14,900 4,500 
01-04 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
06-09 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
07-10 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500 
08-11 ก.พ. 63 14,900 14,900 4,500 
13-16 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
14-17 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
15-18 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
20-23 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 
22-25 ก.พ. 63 13,900 13,900 4,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 
29 ก.พ.-03 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 

05-08 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 
07-10 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 
12-15 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 
14-17 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 
19-22 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 
21-24 ม.ีค. 63 13,900 13,900 4,500 
25-28 ม.ีค. 63 10,999 10,999 4,500 
*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัLวเครื�องบนิ หกัออก 2,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํ�ากวา่ 2ปี 3,000 บาท 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น  

(แตส่ามารถเปลี�ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื�อนไของสายการบนิ) 

อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัhวเครื�องบนิโดยสารชั ;นประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชื;อเพลงิ 
� คา่ที�พักหอ้งคู ่ดงัที�ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
� คา่อาหาร ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่เขา้ชม ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่รถนําเที�ยว ดงัที�ระบใุนรายการ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามนิิบาร์              ค่า
โทรศพัท ์ฯลฯ 

� คา่ปรับสําหรับนํ;าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
� คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีมชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ)  2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,000 บาททรปิ//ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ธรรมเนยีมเชื;อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิในภายหลงั 
� ค่าทปิคนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ

ธรรมเนยีมของประเทศ) 
� ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ ี�ดูแลจากไทย แล้วแต่สนินํ +าใจของท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ�นและ

คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
�   ภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 

� กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท พรอ้มกบั
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

� การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัhวเครื�องบนิ 
มฉิะนั;นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

� หากทา่นที�ตอ้งการออกตัhวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครั ;ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิnไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ;น 

� หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั ;งหมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

� ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมช ั�น และขอเก็บเงนิทั ;งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
15 วนั กอ่นการเดนิทาง) 

� กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
บรษัิทจะทําการเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ;งนี;ท่านตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถ
ยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

� ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ของสงวนสทิธิnในการคนืเงนิทุก
กรณี 
 

หมายเหต ุ

� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 
ทา่น ในกรณีนี;บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั ;งหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

� เมื�อมกีารออกตัhวเครื�องบนิไปแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนได ้อนัเนื�องมาจากเงื�อนไขของสายการบนิ 
� หากทา่นไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัhวเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไมส่ามารถคนืเงนิได ้เนื�องจากคา่บรกิารที�

เวยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี; เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ
อบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิnในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั ;งหมด 
 

*เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงท ั+งหมดนี+แลว้* 

 

บรกิารเพิ�มเตมิ เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


