
Page 1 of 16 

 

 

 

Code: IB06-VNM-BNH-BT-VN08-43FD-APR-13-PE0106 

 



Page 2 of 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 of 16 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ • ดานงั • เว ้• เจดยีเ์ทยีนมู ่• ตลาดDong Ba • ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม  (-/-/เย็น) 

07.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอร์

เอเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิ FD 636 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

 

11.30 น. ถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่

ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงทา่ที่

ส าคัญและเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมง

จนกลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ 

จากนัน้ เขา้สูเ่มอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงามและทรงคณุคา่วัฒนธรรมทีม่แีบบ

ฉบับของตนเอง เว ้จงึไดรั้บการยนืยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียู่ในประเทศ
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เวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง จากน ัน้ น าทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู ่ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสงู

ลดหลั่นกัน 7 ชัน้ซึง่แต่ละชัน้แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตัง้เด่นอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอม จากนัน้อสิระช ้

อปป้ิงทีต่ลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็น

สว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป 

 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 
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พกัที ่THANH LICH HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว ทีเ่มอืงเว ้มาตรฐานประเทศ

เวยีดนาม** 

วนัทีส่อง พระราชวงัเว ้• น ัง่สามลอ้ซโิคล ่• หมูบ่า้นก ัม๊ทาน • น ัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั • เมอืงโบราณฮอย

อนั • วดัจนี • สะพานญีปุ่่ น • ศาลกวนอ ู• สะพานมงักรและสะพานแหง่รกั • ดานงั   

  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเยี่ยมชม พระราชวงัหลวงของ

กษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน พระราชวังแหง่นีส้รา้ง

ขึน้ในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่

ประทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์หวียน13 

พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง

เป็นมรดกตกทอดอันยิง่ใหญ่และงดงามแห่งนี้

ไดถ้กูสรา้งขึน้ตามแบบแผนความเชือ่ของจนี 

พเิศษ!!น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) 

ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจุดเดน่และเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม (ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 

บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)    

 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (SEA FOOD) 

เดนิทางสู ่“เมอืงโบราณฮอยอนั”เมอืงฮอยอันนัน้อดตีเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทีส่ าคัญแห่งหนึ่งใน

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก



Page 6 of 16 

 

 

 

องคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์แมว้า่จะผา่นการบรูณะขึน้เรือ่ยๆแตก่็ยงัคงรปูแบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ด ้

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นก ัม๊ทานสนุกสนานไปกับกจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water 

Coconut Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่

เป็นทีพั่กอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้ม

วัฒนธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าทีพ่ายเรอื

มาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน(ไมร่วมคา่ทปิใหแ้กค่นพายเรอื ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/

ตอ่ทรปิ)  

 

จากนัน้ น าทา่นชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลาย

รุ่น วัดนี้มจีุดเด่นอยูท่ีง่านไมแ้กะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบญุต่ออายโุดยพธิสีมัยโบราณ 

คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่่าน  น าชม Old House of Tan Sky

บา้นโบราณ ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิ ชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้นไมท้ีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีสุ่ด

ของเมอืงฮอยอัน สรา้งมากว่า 200 ปี ปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี และยังเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของ
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ทายาทรุน่ทีเ่จ็ดของตระกลู การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธพิลทางสถาปัตยกรรม

ของจนี ญีปุ่่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบตูคิ ดา้นหลังตดิถนนอกี

สายหนึ่งใกลแ้ม่น ้าทูโบนมีประตูออกไม ้

สามารถชมววิทิวทัศน์และเห็นเรือพาย

สัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอย่างดี

น าชม  สะพานญีปุ่่ นซึง่สรา้งโดยชมุชน

ชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลาง

สะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ที่สรา้งขึน้

เพื่อสวดส่งวญิญาณมังกร ชาวญี่ปุ่ นเชือ่

ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพส่วนตัวอยู่ทีอ่นิเดีย

และหางอยู่ที่ญี่ปุ่ น  ส่ วนล าตั วอยู่ที่

เวยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน ้า

ทว่มหรอืแผน่ดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมันจะไดไ้มเ่กดิ

ภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซึง่อยู่บนสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้

บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซือ้ของที่ระลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น 

กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้  

 

น าท่านชมสะพานแหง่รกั Love Bridge และ สะพานมงักร Dragon Bridge อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วดานัง

แห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความ

กวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันประเทศเวยีดนามสะพานมังกรถูกสรา้งขึน้เพือ่

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ เป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศโดย

ไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจจาก

ต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

จากนัน้ น าทา่นชอ้ปป้ิงทีร่า้นเยือ่ไผ ่รา้นไขม่กุ และรา้นหนิออ่น 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงดานงั 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่LAVENDER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว ทีเ่มอืงดานงั มาตรฐานประเทศ

เวยีดนาม** 

วนัทีส่าม  น ัง่กระเชา้ • บานาฮลิล ์ • วดัลนิหอ์ ึง๋       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้  น าทุกท่านเดนิทางสู่ บานาฮลิล ์บานาฮลิล์

เป็นทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลางได ้

ค น้พบในสมัยที่ฝ ร่ั ง เศสเข า้มาปกครอง

เวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภเูขา

สรา้งทีพั่กโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ

ระหว่างทีน่ั่งกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความ

สวยงามเราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก Toc 

Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) น ัง่กระเชา้

ขึน้สูบ่านาฮลิลก์ระเชา้แห่งบานาฮลิลน์ี้ไดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้

ไฟฟ้าทีย่าวทีสุ่ดประเภทNon Stopโดยไมห่ยดุแวะมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีสู่ง

ทีสุ่ดที ่1,294 เมตร นักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้พรอ้ม

อากาศบรสิุทธิอ์ันสดชืน่จนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าว่าทีน่ี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็น

เฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นัน้จดุทีส่งูทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกบัสภาพผนื

ป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์  
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น าทา่นชมสะพานสทีอง สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบา

นาฮลิล ์ 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคาร บานาฮลิล ์

บา่ย จุดที่สรา้งความตื่นเตน้ใหนั้กท่องเที่ยวมองดู

อย่างอลังการทีซ่ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านาน

และจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก 

The Fantasy Park(รวมคา่เครือ่งเลน่บน

สวนสนุก ยกเวน้ หุ่นขีผ้ ึง้ทีไ่ม่รวมใหใ้น

รายการ)ที่เป็นส่วนหนึง่ของบาน่าฮลิล์ท่านจะ

ไดพ้บกับเครือ่งเล่นในหลายรูปแบบเชน่ทา้ทาย

ความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ

และอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครือ่งเล่นเบาๆ

รถไฟเหาะแมงมุนเวยีนหัวตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสั่นประสาทอกีมากมายหรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึ

ภายในสวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มทีใ่หท้า่นไดส้นุกสนานตอ่

กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

 

จากนัน้  แวะสักการะ วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของ

เมืองดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่

บชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่

ของชาวบา้นแถบนีน้อกจากนีย้งัมรีูปปั้นปนูขาวเจา้

แม่กวนอมิซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐาน

ดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยนืหันหลังใหภู้เขาและหัน

หนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่

ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็น
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สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยงัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็น

อกีหนึง่จดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง   

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั **โรงแรม GOLDEN BAY DANANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว** 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ดานงั • ตลาดฮาน • กรงุเทพฯ                      (เชา้/-/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้  น าทา่นเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี ่และของกนิ

ตา่งๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง 

ไดเ้วลาสมควร  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานงั 

12.00 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 637 

*มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

13.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

************************************************* 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตารางวนัเดนิทางราคาทวัรเ์วยีดนามกลาง พกั 5 ดาว 4 วนั 3 คนื บนิ FD 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ1,000บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั

ทปิคะ่) 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุา

ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์60% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิ

หรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุ

กรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวน

สทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่น

การเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกู

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่

รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน า้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊ม

ลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่น

กอ่นการเดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 
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 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าให้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอื

การควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆท ัง้ส ิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้ง

จา่ยคา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดั

และอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม                                                            

 หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 

ทา่น (Triple Room)  

หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรม

แตล่ะช ัน้จะมเีพยีงไมก่ ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและ

อาจจะไดค้นละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

   ดังนัน้ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน นในชว่งและปรมิาณงา ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถาน้ตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานู้ต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถาน้ตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้  ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

กรณีลูกคา้ (ยกเวน้คา่วซีา่) บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื

3 ทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิ ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


