
 
 
 
 
 

เวยีดนามกลาง “พกับานาฮลิล”์ 
เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ปีใหม ่28 ธนัวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
 

HAPPY NEW YEAR 
 

โดยสายการบนิ  NOK AIR (DD) 

 



น าทา่นเหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั 
 ลอ่งเรอืมงักรพรอ้มชมการแสดงพืน้บา้น ลอ่งเรอืผา่นแมน่ า้หอม 

น ัง่กระเชา้บานาฮลิล ์เขา้ชมแฟนตาซปีารค์ สะพานทอง(สะพานมอื) พระราชวงัเว ้
ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม เมอืงโบราณฮอยอนั ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน วดัลนิหอ์ ึง๋  

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
รายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่28 ธนัวาคม 61     สนามบนิดอนเมอืง  

23.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร1 ขาออก 
เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการ
เดนิทางส าหรับทกุทา่น  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่29 ธนัวาคม 61     กรงุเทพฯ ดอนเมอืง – ดานงั – ฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ
ออ่น – นอนพกัทีบ่านาฮลิล ์ 

02.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตดิานงั โดยสายการบนิ NOK AIR 
เทีย่วบนิที ่DD6300  

03.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานัง  ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นรับสมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางสูต่วัเมอืงเมอืงดานั. 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั เมอืงฮอยอนัเป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใต ้

ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกวา่งนาม 
ในอดตีเคยเป็นเมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้หา่งจาก
ดานัง ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแหง่หนึง่
ในเวยีดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนเขตเมอืงเกา่ของ
ฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตวัอยา่งของเมอืงทา่ในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษที1่5-19 ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและ
สถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ดอ้ยา่งมเีอกลกัษณ์ และ
อาคารตา่งๆภายในเมอืงไดร้ับการอนุรกัษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีได ้

http://bit.ly/2NMk5YE


เวลาสมควรแวะชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทา่นจะไดพ้บกบังานเกะสลกัที่
ลว้น และอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหตัศลิป์ภายในตามอธัยาศยั  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลบัเพือ่เดนิทางตอ่ไปยังบาน่าฮลิลน์ าคณะขึน้กระเชา้สู ่บานา

ฮลิล ์ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วตากอากาศมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ที ่1โดยได ้
เกดิแนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส สมยัอาณานคิมตัง้แตปี่ 
1919หลงัจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้า่ยแพ ้และไดเ้ดนิทางกลบัประเทศไป ท า
ใหบ้านาฮลิลถ์กูทิง้รา้ง และไดก้ลบัมาเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศอกีครัง้ในปี 
2009 ฟ้าทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล 

 
ใหท้กุทา่นไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ทีเ่ต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและ
จนิตนาการของการผจญภัยที ่สวนสนกุ The Fantasy Park (รวมคา่เครือ่ง
เลน่บนสวนสนกุ ยกเวน้รถราง เครือ่งเลน่หยอดเหรยีญและบา้นผสีงิทีไ่ม่
รวมใหใ้นรายการ) เครือ่งเลน่ทีเ่ป็นสวนสนุกของบานาฮลิลใ์หท้า่นไดเ้ลน่
เครือ่ง เลน่หลากหลายรปูแบบมใีหท้า่นเลอืกหลากหลายสถาน ีอาท ิเชน่ โรง
ภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหท้กุทา่นระทกึขวัญ
ไปกบัเครือ่งเลน่ นอกจากนีย้งัมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นได ้ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ
ภายในสวนสนุกอกีดว้ย และยงัมเีครือ่งเลน่อืน่ๆอกีใหท้า่นไดล้องพสิจูนอ์กี
มากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชม สะพานมอื(Golden Bridge) ซึง่เป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดให ้ นักทอ่งเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่านมานี้ อสิระใหท้า่น
ไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์
ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

วนัที ่30 ธนัวาคม 61    บานาฮลิล ์– เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลอ่งเรอืแม่
น า้หอม  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ มเีวลาใหท้า่นอสิระรับบรรยากาศยามเชา้ ถา่ยรปูกบัชมสวนดอกไมน้านาชนดิ จน

ไดเ้วลาสมควร  ท าทา่นเดนิทางน่ังกระเชา้เพือ่เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงเว ้
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงเว ้ซึง่เป็นเมอืงเกา่ของเวยีดนามในสมยัทีป่กครองดว้ยกษัตรยิ ์

(เวยีดนามและชาตติะวันตกจะใชค้ าวา่ Emperor หรอืจักรพรรด)ิ และกษัตรยิใ์น
ราชวงศเ์หงยีนทกุพระองค ์ตัง้แตอ่งคท์ี ่1 ถงึองคท์ี ่13 จะประทับอยูท่ีพ่ระราชวงั
แหง่นี ้เป็นเวลานานถงึ 150 ปี เวจ้งึมชีือ่วา่เป็นเมอืงของกษัตรยิ ์และเป็นทีม่า
ของตน้แบบทางวฒันธรรมของเวยีดนาม เชน่ อาหารเวยีดนาม และ ชดุ 
อา่วหญา๋ย หรอืชดุประจ าชาตขิองสตรเีวยีดนาม ผา่น เมอืงลงัโก ชมววิทวิทัศน์
เมอืงลงัโก (Langco) เป็นต าบลหนึง่ในอ าเภอฝหูลก จังหวดัเถือ่เทยีนเว ้
ประเทศเวยีดนาม ลงัโก หมายถงึ “หมูบ่า้นนก” เป็นเมอืงผา่นและเมอืงพักใน
เสน้ทาง ดานัง-เว ้(เมอืงมรดกโลก) ตัง้อยูห่า่งจากตวัดานังประมาณ 40 กม. 
หา่งจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหวา่งทางทกุทา่นจะไดเ้หน็รถลอดอโุมงคห์ายเวนิ 
ลงัโคเป็นเมอืงรมิทะเลทีข่ ึน้ชือ่ ทะเลสาบลงัโกมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญส่วยงาม 
ผูค้นทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเลีย้งหอย จับปลา ท า
การประมงพืน้บา้น เป็นตน้ 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสกัการะ วดัเทยีนมู ่ตัง้รมิฝ่ังแมน่ ้าหอม เป็นวัดนกิายเซน ชม
เจดยี ์8 เหลีย่มหรอืเรยีกวา่เจดยีน์างฟ้า และเป็นวัดทีม่ปีระวัตศิาสตรเ์กีย่วกบั
การเมอืงการปกครองของเวยีดนามในสมยัรฐับาลโงดนิหเ์ดยีมกบัพระภกิษุสงฆ์
นามวา่ทจิ กวาง ดึ๊ก 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูร่า้นขายของโอท๊อปของเวยีดนาม ใหท้า่นไดอ้สิระชมิชา ขนม
ชือ่ดงัขึน้ชือ่ของ เวยีดนาม ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

   



เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าทา่นลอ่งเรอืมงักรทีแ่มน่ ้าหอม พรอ้มชมการแสดงขบัรอ้งและเลน่เครือ่งดนตรี

โบราณทีท่ีช่มเฉพาะชาววงั และชมววิทวิทศันข์องสองฝ่ังแมน่ ้าหอมที ่
ทีพ่กั โรงแรม JASMINE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว  

วนัที ่31 ธนัวาคม 61   เว ้– พระราชวงัไดโนย้ – ดานงั – สะพานมงักร – ชอ้ปปป้ิง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดย

สถาปนกิชาวฝร่ังเศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุการกอ่สรา้ง ซึง่จ าลองแบบมา
จากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวงัตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี 
และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆรวมถงึก าแพงโดยรอบของพระราชวังทัง้หมด 
ไดน้ าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยการขนสง่จากทางเรอื ค าวา่พระราชวัง
ตอ้งหา้ม กลา่ววา่ภายในพระต าหนักชัน้ในสดุ จะเป็นเขตพระราชฐานส าหรับ
ราชวงศเ์ทา่นัน้ หา้มบคุคลทีไ่มใ่ชเ่ครอืญาตขิองกษัตรยิเ์ขา้ไปเดด็ขาด หรอืหาก
เขา้ไปแลว้ก็จะไมม่สีทิธิอ์อกมาภายนอกได ้คนท ัว่ไปจงึเรยีกพระราชวงัแหง่นี้

วา่พระราชวงัตอ้งหา้ม เหมอืนกบัทีค่นจนีเรยีกพระราชกูก้งวา่พระราชวงั
ตอ้งหา้มเชน่เดยีวกนั พระราชวังไดโนย้ มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส 
ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจติรลดา) มี
ก าแพงอฐิขนาดใหญถ่งึ 3 ชัน้ ก าแพงชัน้นอกมคีวามยาวตลอดแนว 11 
กโิลเมตร หรอืยาวดา้นละ 2.5 กโิลเมตร สงู 6 เมตร หนา 2 เมตร ม ี11 ประต ูม ี
24 ป้อมปราการ มเีนือ้ทีป่ระมาณ 5 ตารางกโิลเมตร และพระราชวงัแหง่นีใ้ชเ้ป็น
ทีป่ระทบัของกษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนมาทกุพระองค ์ตัง้แตจั่กรพรรดยิาลอง 
องคท์ี ่1 จนถงึจกัรกรพรรดเิบา่ได ๋กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ย องคท์ี ่13 ซึง่ทรงสละ
อ านาจใหก้บัรัฐบาลของประธานาธบิดโีงดนิหเ์ดยีม เมือ่ปี พ.ศ. 2488 (ซึง่ตรงกบั
สมยัรัชกาลที ่8 ของราชวงศจั์กร)ี 

 
จากนัน้ น าทา่นกลบั เมอืงดานงั ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม ทศิเหนอื

ตดิกบัเมอืงเว ้ทศิตะวนัตกและทศิใตต้ดิกบัจังหวัดกวา่งนาม สว่นทศิตะวนัออก
ตดิกบัทะเลจนีใต ้เมอืงดานัง ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงฮานอยไปทางทศิใต ้764 
กโิลเมตร และหา่งจากเมอืง โฮจมินิห ์ไปทางทศิเหนอื 964 กโิลเมตร เมอืงเว ้
เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของประเทศเวยีดนาม เมอืงดานังเป็นเมอืงทา่และการคา้ที่
ส าคญัของประเทศเวยีดนาม และเป็นเมอืงทีม่หีาดทรายขาวสวย นอกจากนี้
ดานังกย็ังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมมากมายซึง่สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว
 ตา่งชาตใิหม้าเยอืนไดด้งันี ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมน ูSeafood  
 ชมตงัเมอืงดานังทีม่คีวามสวยงาม เป็นเมอืงทีพ่ัฒนาไดอ้ยา่งยอดเยีย่มของ

เวยีดนาม แวะชมสะพานแหง่ความรัก และใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้
ของเวยีดนาม    



เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม Ocean Heaven Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่1 มกราคม 62  ดานงั – วดัลนิหอ์ ึง๋ – สะพานมงักร – โบสถล์กูไก ่– ชอ้ปป้ิง
ตลาดฮาน – กรงุเทพ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ น าทา่นแวะสกัการะขอพร เจา้แมก่วนอมิ ณ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของ

เมอืงดานัง ภายในวหิารแหง่นีเ้ป็น สถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพเจา้
องคต์า่งๆ ตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี ้นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้ปนูของเจา้แม่
กวนอมิองคใ์หญ ่ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถงึ35 
เมตร มคีวามเชือ่ทีว่า่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามทีอ่อกไปหา
ปลานอกชายฝ่ัง วดัแหง่นีย้งัเป็น สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นไดใ้หค้วามเคารพ
และเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมาก ผา่นชมสะพานมงักรทีส่วยงาม  

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าชมพพิทิธภัณฑศ์ลิปะทีเ่ก็บรวบรวมศลิปะตา่งของเวยีดนามไวม้ากมาย ชม

โบสถล์กูไกท่ีช่าวฝร่ังเศสมาสรา้งในชว่งยดึครองเวยีดนาม จากนัน้ น าทา่น
เดนิเทีย่วชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ในตลาดมสีนิคา้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
หลากหลายชนดิไมว่า่จะเป็น เสือ้ผา้ , กระเป๋า, รองเทา้, เครือ่งดืม่แอลกอฮอล,์ 
รวมถงึของหวานชอ๊คโกแลตตา่งๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตดิานงั  
00.15 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่

DD 6301 
02.00 น.    เดนิทางถงึ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
อตัราคา่บรกิาร โปรแกรม เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับานา่ฮลิล ์ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

28 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562  
*ปีใหม*่ 

20,999 20,999 7,000 

29 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562  
*ปีใหม*่ 

20,999 20,999 7,000 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของ
รถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
สภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่ว
ตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง กรณีมาไมค่รบคู)่  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร 
เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 
(เนือ่งจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผู ้
ทีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอื
สมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ
ไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ รวมเป็น 1,000 บาท / ทา่น / ทรปิ สว่นคา่ทปิ

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 
 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทเทศกาลปีใหม่มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่

ทา่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณี  
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดย

ไมม่เีงือ่นไข 
 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่

พนกังานขายมาทางแฟกซ ์
 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 

โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไป
กบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มา
ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต ั๋ว
เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 
และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่
สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้
กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว้ ใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึ 
เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 



หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ ี

ผูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้

กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิ

บนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิ
กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความ
ประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของ
นักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ้งหนึ่ง หลังจากได ้
ส ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมี
หอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์
ของผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทั
ฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทน
ผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่าย
กับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออก
เมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ 1 หอ้งพักคู ่
กรณีหอ้งพักไมพ่ยีงพอ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสาร์
อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  
โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความ
รว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวัน

ละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลา
ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


