
 

   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – ดานงั – เว ้- พระราชวงัหลวง - ตลาด Dong Ba - ลงเรอืมงักรลอ่งแม่น ้ าหอม (-/-/เยน็) 

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

11.00น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยเที่ยวบนิ PG 947 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบั

ประเทศไทย) เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั4 ของ 

ประเทศเวยีดนามเมอืงน้ีเจรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู่ เมืองเว ้เมอืงที่มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมทีม่แีบบฉบบัของตนเอง 

เว ้จงึไดร้บัการยนืยนัจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให ้

เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียู่ในประเทศ 

เวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง น าท่านเยีย่มชม พระราช 

วงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 

2348ในสมยัยาลองเคยเป็นที่ประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศ ์

เหวยีน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ีต ัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็นมรดกตก 

ทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถ้กูสรา้งขึ้นตามแบบแผนความเชื่อ 

ของจนีจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่ 

รมิฝัง่แมน่ า้หอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นส่วนมาก ดา้นใน 

เป็นของใช ้ท ัว่ไป 

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  จากน าท่าน ลงเรอืมงักรล่องแม่น ้ าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีื้นเมือง 

พกัที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัที่สอง เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษตัรยิไ์คดิงห-์ดานงั-นัง่สามลอ้ซคิโคลช่มเมืองดานงั-บาน่าฮลิล์ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมน าท่านชม เจดียเ์ทยีนมู่ทรงเกง๋จนีแปด 

เหลีย่มสูงลดหล ัน่กนั 7 ช ัน้ซึง่แต่ละช ัน้แทนภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ ต ัง้เด่นอยู่ 

รมิฝัง่แมน่ า้หอม  น าท่านชม สุสานกษตัรยิไ์คดิงหสุ์สานแห่งน้ีเป็นเพยีงสุสานเดยีว 

ทีม่กีารผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปตัยกรรมตะวนัตก  

ทางเดนิขึ้นสุสานไดร้บัการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า    

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 

บ่าย  น าท่านเดินทางสูเ่มืองดานัง 

พเิศษ!!น าท่านนัง่รถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo)ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 



 

จากนั้น น าทกุท่านเดินทางสู ่บานาฮลิล ์บานาฮลิลเ์ป็นที่ตากอากาศทีด่ีที่สุดในเวยีดนามกลาง 

ไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร ัง่เศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึ้นไปบน 

ภเูขาสรา้งทีพ่กัโรงแรมสิง่อ  านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนในระ 

หว่างการรบระหว่างทีน่ ัง่กระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้หน็ววิ 

ธรรมชาตทิ ัง้น า้ตก Toc Tien และล าธาร Suoi no (ในฝนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นัง่กระเชา้ข้ึนสู่บานาฮิลลก์ระเชา้แห่งบานาฮิลลน้ี์ไดร้บัการบนัทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุด

ประเภทNon Stopโดยไมห่ยุดแวะมคีวามยาวท ัง้สิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีสู่งที่สุดที ่1,294 เมตรนกัท่อง 

เที่ยวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต า่กว่ากระเชา้พรอ้มอากาศบรสุิทธิ์อนัสดชื่นจนท าใหท่้านอาจลมืไปเสยีดว้ย

ซ า้ว่าที่น่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเยน็เฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จุดที่สูงทีสุ่ดของบานาฮลิลม์คีวามสูง 1 ,467 

เมตรกบัสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์น าท่านชมสะพานสทีอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตัง้โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม 

บนเขาบาน่าฮลิล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  จดุทีส่รา้งความตื่นเตน้ใหน้กัท่องเทีย่วมองดูอย่างอลงัการที่ซึง่เตม็ 

ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยัทีส่วนสนุก  

The Fantasy Park(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้  

รถรางและบา้นผีสงิที่ไม่รวมใหใ้นรายการ)ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ 

บาน่าฮลิลท่์านจะไดพ้บกบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทาย 

ความมนัสข์องหนงั 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอื่นๆถา้ไดโน 



 

เสารเ์กมสส์นุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหวัตลอดไปจนถงึระทึกขวญัส ัน่ประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซื้อของที่

ระลกึภายในสวนสนุกอย่างจใุจและอีกมากมายทีร่อท่านพสูิจนค์วามมนัสก์นัอย่างเตม็ทีใ่หท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื่องเลน่นานา

ชนิดอย่างจใุจ 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบาน่าฮลิล ์

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมMecure Bana Hill French Village** บนบาน่าฮลิล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม บาน่าฮลิล-์วดัลนิหอ์ึ้ง-เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นก ัม๊ทาน-นัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกีย๋นบา้นโบราณ-สะพาน

ญี่ปุ่ น-ศาลกวนอู-สะพานมงักร   (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  แวะสกัการะ วดัลนิหอ์ึง๋ เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานงัภายในวหิาร 

ใหญ่ของวดัเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต่์างๆตามความ 

เชื่อของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมรูีปปัน้ปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่ม ี

ความสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยนืหนัหลงัให ้

ภเูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไป 

หาปลานอกชายฝัง่วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ทีช่าวบา้นมา 

กราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอกีหน่ึงสถานที่ท่องเทีย่วที่สวยงาม 

เป็นอกีหน่ึงจดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานงั เดินทางสู ่“เมืองโบราณฮอยอนั”เมอืง 

ฮอยอนันัน้อดตีเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทีส่  าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองค ์

การยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็น 

สถานทีส่  าคญัทางประวตัศิาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่กย็งัคงรูปแบบ 

ของเมอืงฮอยอนัไวไ้ด ้จากนัน้เดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!นัง่เรอืกระดง้  

Cam Thanh Water Coconut Village หมูบ่า้นเลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยู่ในสวน 

มะพรา้วรมิแมน่ า้ ในอดตีช่วงสงครามทีน่ี่เป็นทีพ่กัอาศยัของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของ 

คนทีน่ี่คืออาชพีประมง ระหว่างการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาว 



 

บา้นจะขบัรอ้งเพลงพื้นเมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะ 

กนัเป็นจงัหวะดนตรสุีดสนุกสนาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากนั้น น าท่านชม วดัฟุ๊ กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น     วดัน้ีมี

จดุเด่นอยู่ที่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิีสมยัโบราณ คือ การน าธูปที่ขดเป็นกน้หอย มา

จดุทิ้งไวเ้พื่อ เป็นสริิมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky บา้นโบราณซึ่งเป็นชื่อเจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ี

ชมบา้นไมท้ีเ่ก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจุบนัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นที่อยู่

อาศยัของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปตัยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น 

และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวยีนไทฮอ็กท าเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น า้ทูโบนมปีระตูออกไม ้

สามารถชมวิวทิวทศันแ์ละเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแม่น า้ทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีน าชม   สะพานญี่ปุ่ นซึ่งสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น

เมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศกัดิ์สทิธิ์  ที่สรา้งขึ้นเพื่อสวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ภิพ

ส่วนตวัอยู่ทีอ่ินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนล  าตวัอยู่ทีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่งักรพลกิตวัจะเกดิน า้ท่วมหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่ นจึง

สรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล  าตวัเพื่อก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบตัิขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่ นและที่

ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลกึ เป็นของฝากกลบับา้นได ้

อกีดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  น าท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridge อกีหน่ึงทีเ่ที่ยวดานงัแห่ง 

ใหมส่ะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์ความส าเรจ็แห่งใหมข่องเวยีดนาม ทีม่ี 

ความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ 

ของแมน่ า้ฮนัประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถกูสรา้งขึ้นเพือ่เป็นแหลง่ 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/


 

ท่องเทีย่วดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืน 

ฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปตัย 

กรรมที่บวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหมท่ี่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านาน 

ของเวยีดนามเมือ่กว่าหน่ึงพนัปีมาแลว้ 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรม LAVENDER DANANG HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัที่สี ่  ดานงั-ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เชา้/-/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินเที่ยวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่กม็สีนิคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหรี่ และของกนิต่างๆ เป็นตลาดสดและ

ขายสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงดานงั  ไดเ้วลาสมควร  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิดานงั 

13.35 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ PG948 

*มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง * 

15.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนามกลาง พกับาน่าฮลิล ์4 วนั 3 คืน บิน PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กมีเตยีง พกัเดี่ยว 

05 พ.ย.61 08 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

06 พ.ย.61 09 พ.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

13 พ.ย.61 16 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

19 พ.ย.61 22 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

20 พ.ย.61 23 พ.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 พ.ย.61 29 พ.ย.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

27 พ.ย.61 30 พ.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

03 ธ.ค.61 06 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

04 ธ.ค.61 07 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

05 ธ.ค.61 08 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

06 ธ.ค.61 09 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

10 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 ธ.ค.61 14 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 



 

17 ธ.ค.61 20 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

24 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

25 ธ.ค.61 28 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000 

 
 
 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว ้

(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิ

อาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่

แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการท่องเที่ยวดงักลา่ว คือ รา้นยา,

รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารที่ประเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของ

ตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอยีดหอ้งพกัที่ประเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดี่ยว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบน ้ าบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมีเพยีงไม่กีห่อ้งซึ่ง 

  ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ิดกนัและอาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิตซ์ึ่งข้ึนอยู่ 

กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


