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นาํทา่นเหินฟ้าสู่ทา่อากาศยานนานาชาติดานัง 

 ลอ่งเรือมงักรพรอ้มชมการแสดงพื้ นบา้น ลอ่งเรือผ่านแม่นํ้าหอม 

นัง่กระเชา้บานาฮิลล ์เขา้ชมแฟนตาซีปารค์ สะพานทอง(สะพานมือ) พระราชวงัเว ้

ลอ่งเรือแม่นํ้าหอม เมืองโบราณฮอยอนั ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน วดัลินหอ๋ึ์ง  

พิเศษ พกัโรงแรม 4 ดาว 3 คืน / อาหารซีฟู๊ดจดัใหญ ่/ เปิดหอ้งใหพ้กัก่อนกลบั 



 ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,000 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ท่าน ในสว่นของหวัหนา้

ทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมการเดินทาง  

วนัแรก      (12 เม.ย.)กรุงเทพฯ ดอนเมือง  

23.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก เคานเ์ตอร ์6  

สายการบินนกแอร ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางสาํหรบัทุกท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่สอง      (13 เม.ย.) กรุงเทพฯ ดอนเมือง – ดานงั – ฮอยอนั – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน –  

 นอนพกั ที่บานาฮิลล ์ 

02.10 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั โดยสายการบิน NOK AIR เที่ยวบินที่ DD6300  

03.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านรบั 

สมัภาระ หลงัจากน้ันออกเดินทางสู่ตวัเมืองเมืองดานัง  

รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลงัจากรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอนั เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ัง

ทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีต

เคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโกได้

ขึ้ นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของ

http://bit.ly/2NMk5YE


ทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยูใ่น

สภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ไดเ้วลาสมควรแวะชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ท่านจะไดพ้บกบังานเกะ

สลกัท่ีลว้น และอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัเพ่ือเดินทางต่อไปยงับาน่าฮิลลนํ์าคณะขึ้ นกระเชา้สู่ บานาฮิลล ์ซ่ึงเป็น 

แหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกครั้งท่ี 1โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพกัและ 

โรงแรมจากชาวฝรัง่เศส สมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสไดพ้่ายแพ ้และได ้

เดินทางกลบัประเทศไป ทาํใหบ้านาฮิลลถู์กท้ิงรา้ง และไดก้ลบัมาเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศอีก 

ครั้งในปี 2009 ฟ้าท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน้ําทะเล 

 

ใหทุ้กท่านไดส้มัผสักบัประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตาํนานและจินตนาการของการผจญภยัท่ี 

สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้รถราง เครื่องเล่นหยอด

เหรียญและบา้นผีสิงที่ไม่รวมใหใ้นรายการ) เคร่ืองเล่นท่ีเป็นสวนสนุกของบานาฮิลลใ์หท่้านไดเ้ล่น

เคร่ือง เล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของ

ไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น นอกจากน้ียงัมีรา้นชอ้ปป้ิงให้

ท่านได ้ เลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกใหท่้านไดล้องพิสูจน์

อีกมากมาย อิสระใหท่้านไดเ้ดินชม สะพานมือ(Golden Bridge) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพ่ึงเปิดให้

 นักท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้มน่านมาน้ี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมวิวทิศทศัน์ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล ์

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่สาม    (14 เม.ย.) บานาฮิลล ์– เว ้– วดัเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่นํ้าหอม  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัรบัประทานอาหาร มีเวลาใหท่้านอิสระรบับรรยากาศยามเชา้ ถ่ายรูปกบัชมสวนดอกไมน้านาชนิด 

จนไดเ้วลาสมควร  ทาํท่านเดินทางนัง่กระเชา้เพ่ือเดินทางต่อไปยงัเมืองเว ้

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เมืองเว ้ เมืองเวเ้ป็นเมืองเก่าของเวียดนามในสมยัท่ีปกครองดว้ยกษัตริย ์ (เวียดนามและชาติตะวนัตก

จะใชค้าํวา่ Emperor หรือจกัรพรรดิ) และกษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนทุกพระองค ์ตั้งแต่องคท่ี์ 1 ถึงองค์

ท่ี 13 จะประทบัอยูท่ี่พระราชวงัแห่งน้ี เป็นเวลานานถึง 150 ปี เวจึ้งมีช่ือวา่เป็นเมืองของกษัตริย ์และ

เป็นท่ีมาของตน้แบบทางวฒันธรรมของเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุด อ่าวหญ๋าย หรือชุด

ประจาํชาติของสตรีเวียดนาม ผ่าน เมืองลงัโก ชมวิวทิวทศัน์เมืองลงัโก (Langco) เป็นตาํบลหน่ึงใน

อาํเภอฝหูลก จงัหวดัเถ่ือเทียนเว ้ ประเทศเวียดนาม ลงัโก หมายถึง “หมูบ่า้นนก” เป็นเมืองผ่านและ

เมืองพกัในเสน้ทาง ดานัง-เว ้ (เมืองมรดกโลก) ตั้งอยู่ห่างจากตวัดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเว ้

ประมาณ 60 กม. ระหวา่งทางทุกท่านจะไดเ้ห็นรถลอดอุโมงคห์ายเวิน ลงัโคเป็นเมืองริมทะเลท่ีขึ้ นช่ือ 

ทะเลสาบลงัโกมีอาณาบริเวณกวา้งใหญ่สวยงาม ผูค้นท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณทะเลสาบส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเล้ียงหอย จบัปลา ทาํการประมงพ้ืนบา้น เป็นตน้ 

จากน้ันนําท่านเดินทางสกัการะ วดัเทียนมู่ ตั้งริมฝ่ังแม่น้ําหอม เป็นวดันิกายเซน ชมเจดีย ์8 เหล่ียม

หรือเรียกวา่เจดียน์างฟ้า และเป็นวดัท่ีมีประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัการเมืองการปกครองของเวียดนามใน

สมยัรฐับาลโงดินหเ์ดียมกบัพระภิกษุสงฆน์ามวา่ทิจ กวาง ด๊ึก 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่รา้นขายของโอท๊อปของเวียดนาม ใหท่้านไดอิ้สระชิมชา ขนมช่ือดงัขึ้ นช่ือของ

 เวียดนาม ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

   

เยน็ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านล่องเรือมงักรท่ีแมน้ํ่าหอม พรอ้มชมการแสดงขบัรอ้งและเล่นเคร่ืองดนตรีโบราณท่ีท่ีชมเฉพาะ

ชาววงั และชมวิวทิวทศัน์ของสองฝ่ังแม่น้ําหอมท่ี 



ที่พกั โรงแรม  HUONG GIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

วนัที่สี่   (15 เม.ย.) เว ้– พระราชวงัไดโนย้ – ดานงั – สะพานมงักร – ชอ้ปปป้ิง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

   หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านชม พระราชวงัไดโนย้ (Dai Noi) สรา้งตามความเช่ือแบบจีน 

โดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส เป็นผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสรา้ง ซ่ึงจาํลองแบบมาจากพระราชวงักูก้ง

หรือพระราชวงัตอ้งหา้มท่ียิ่งใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการก่อสรา้งพระตาํหนักต่างๆรวมถึง

กาํแพงโดยรอบของพระราชวงัทั้งหมด ไดนํ้าอิฐมาจากประเทศฝรัง่เศสโดยการขนส่งจากทางเรือ คาํวา่

พระราชวงัตอ้งหา้ม กล่าววา่ภายในพระตาํหนักชั้นในสุด จะเป็นเขตพระราชฐานสาํหรบัราชวงศ์

เท่าน้ัน หา้มบุคคลท่ีไมใ่ช่เครือญาติของกษัตริยเ์ขา้ไปเด็ดขาด หรือหากเขา้ไปแลว้ก็จะไมมี่สิทธ์ิออกมา

ภายนอกได ้ คนท่ัวไปจึงเรียกพระราชวังแห่งน้ีว่าพระราชวังต้องห้าม เหมือนกับที่คนจีนเรียกพระราชกู้กงว่า
พระราชวังต้องห้ามเช่นเดียวกัน พระราชวงัไดโนย้ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรสั ลอ้มรอบดว้ยคูน้ํา

ขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น (คลา้ยกบัพระราชวงัสวนจิตรลดา) มีกาํแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 ชั้น กาํแพง

ชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 กิโลเมตร หรือยาวดา้นละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร 

มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ มีเน้ือท่ีประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นท่ี

ประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หงียนมาทุกพระองค ์ ตั้งแต่จกัรพรรดิยาลอง องคท่ี์ 1 จนถึงจกัรกร

พรรดิเบ่าได๋ กษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ย องคท่ี์ 13 ซ่ึงทรงสละอาํนาจใหก้บัรฐับาลของประธานาธิบดีโงดินห์

เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ซ่ึงตรงกบัสมยัรชักาลท่ี 8 ของราชวงศจ์กัรี) 

 

จากน้ันนําท่านกลบั เมืองดานงั ตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้

ทิศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้ เมืองดานัง ตั้งอยู่

ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต ้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห ์ ไปทางทิศเหนือ 964 

กิโลเมตร เมืองเวเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองท่าและการคา้ท่ี

สาํคญัของประเทศเวียดนาม และเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาวสวย นอกจากน้ีดานังก็ยงัมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมมากมายซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว ต่างชาติใหม้าเยือนไดด้งัน้ี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 ชมตงัเมืองดานังท่ีมีความสวยงาม เป็นเมืองท่ีพฒันาไดอ้ยา่งยอดเยี่ยมของเวียดนาม แวะชมสะพาน

แห่งความรกั และใหท่้านเดินชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ของเวียดนาม    

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร ม้ือพิเศษซีฟู้ดทะเล ชุดใหญ่   

ที่พกั โรงแรม PARACELL Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว    

วนัที่หา้  (16 เม.ย.)ดานงั – วดัลินหอ์ึ๋ง – สะพานมงักร – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน & หา้ง VINCOM  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 



 จากน้ันนําท่านแวะสกัการะขอพร เจา้แม่กวนอิม ณ วดัลินหอ์ึ๋ง เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง 

ภายในวิหารแห่งน้ีเป็น สถานท่ีบชูาเจา้แมก่วนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเช่ือของชาวบา้น

แถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปนูของเจา้แมก่วนอิมองคใ์หญ่ ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐาน

ดอกบวักวา้งถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีวา่คอยปกปักรกัษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลา

นอกชายฝั่ง วดัแห่งน้ียงัเป็น สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็น

จาํนวนมาก ผ่านชมสะพานมงักรท่ีสวยงาม  

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําชมพิพิทธภณัฑศิ์ลปะท่ีเก็บรวบรวมศิลปะต่างของเวียดนามไวม้ากมาย ชมโบสถล์กูไก่ท่ีชาว

ฝรัง่เศสมาสรา้งในช่วงยึดครองเวียดนาม จากน้ัน นําท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงในตลาดมี

สินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไมว่า่จะเป็น เส้ือผา้ , กระเป๋า, รองเทา้, เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล,์ รวมถึงของหวานชอ๊คโกแลตต่างๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหาร นําท่านส่งทา้ยชอ้ปป้ิงท่ีหา้ง VINCOM CENTER ซ่ึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นนําของ

เวียดนามใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง เดินเล่น ซ่ึงมีทั้งสินคา้แบรนดเ์นมชั้นนําของเวียดนาม และเส้ือผา้ ของใช ้

อาหาร กาแฟ เป็นตน้   

***** พิเศษ เปิดหอ้งใหพ้กัผ่อนก่อนออกเดินทางไปสนามบิน ***** 

จากน้ันนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง  

วนัหก      ( 17 เม.ย. 2562 ) ดานงั – กรุงเทพฯ ดอนเมือง   

04.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร ์ เที่ยวบินที่ DD 6301 

06.15 น.    เดินทางถึง ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

อตัราค่าบรกิาร โปรแกรม เว ้ดานงั ฮอยอนั พกับาน่าฮิลล ์ 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

 วนัที ่12 – 17 เมษายน 2562 *สงกรานต*์ 20,999 20,999 7,000 



เง่ือนไขส าหรบัพกับนบาน่าฮิลล ์3 ท่าน และพกัแบบครอบครวั 

1. เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ชัน้ / 2 เตยีง ) เพิม่ 150 บาท / ทา่น 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ชัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ่ 1 เตยีง ) เพิม่ 500 บาท ต่อทา่น 

4. FAMILY SUIT ( เตยีงใหญ่ 1 เตยีง ) หอ้งเป็น 2 ชัน้ เพิม่ 800 บาท / ทา่น 

5. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะทีบ่าน่าฮลิล ์เพิม่ 1,600 บาท / ทา่น  
* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 

เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 

ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวัน

เดินทางน้ันๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามนั  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ / ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง กรณีมาไม่ครบคู่)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด  ค่ามินิบารใ์นหอ้งและ

ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 



× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรอ์าํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ รวมเป็น 1,000 บาท / ทา่น / ทริป สว่นค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน  : 

 มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณี  

 ส่วนท่ีเหลือ ชาํระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเงื่ อนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดน้ีแลว้ พรอ้ม ส่งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้ม

ยืนยนัว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทรปิใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง 

(Passport) มาให ้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-

นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์าํระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงิน

มดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 20 ทา่น  



2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผู ้ท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ 1 หอ้งพกัคู่ กรณีหอ้งพกัไม่พียงพอ 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจทาํใหเ้วลาในการ

ท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ

ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 

15. การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลา

ได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั 

จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 


