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วันแรก กรุงเทพฯ • ดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดDong Ba • ล่องเรือแม่น ้าหอม  (-/-/เย็น) 
07.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air 

Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

09.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน FD 636  **บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 



 
 

 

 
 
11.30 น. ถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่ เรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคญัและเป็นเมือง
ใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั 

จากนั้น เขา้สู่เมืองเว้ เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมที่มีแบบฉบบัของ
ตนเอง เว ้จึงได้รับการยืนยนัจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 
2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง จากนั้น  น ำท่ำนชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่ำงๆ ของ
พระพุทธเจ้ำ ตั้งเด่นอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำหอม จำกนั้นอิสระช้อปป้ิงท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลำดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่
น ้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินคำ้ของท่ีระลึกเป็นส่วนมำก ดำ้นในเป็นของใช ้ทัว่ไป 

    
ค ่า        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 



 
 

 
พักที่ THANH LICH HOTEL  หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ทีเ่มืองเว้ มาตรฐานประเทศเวยีดนาม** 
(โรงแรมท่ีระบุในรำยกำรทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ำเสนอเบ้ืองตน้เท่ำนั้น ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขำ้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ำกนั) 

วันทีส่อง พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้งฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • วัดจีน • 
สะพานญีปุ่่ น • ศาลกวนอ ู• สะพานมังกรและสะพานแห่งรัก • ดานัง   (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น น ำท่ำนเยี่ยมชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พระรำชวงัแห่งน้ีสร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยำ

ลองเคยเป็นที่ประทบัของพระมหำกษตัริยร์ำชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระรำชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่ใจกลำงเมืองเป็น
มรดกตกทอดอนัยิ่งใหญ่และงดงำมแห่งน้ีไดถู้กสร้ำงขึ้นตำมแบบแผนควำมเช่ือของจีน  

 

พิเศษ!!น าท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิป
คนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)    
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (SEA FOOD) 

เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกับตะวนัออกองค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้ฮอยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ แมว้่าจะผ่าน
การบูรณะขึ้นเร่ือยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village 
หมู่บา้นเล็ก ๆ ในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร 
อาชีพหลกัของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้อง
เพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  
(ไม่รวมค่าทิปให้แก่คนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)  

 

 
 
จากนั้น น าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น  

วดัน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ี



 
 

ขดเป็นก้นหอยมาจุดท้ิงไว ้เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ท่าน น าชม Old House of Tan Sky บ้าน
โ บ ร า ณ  ซ่ึ ง เ ป็ น ช่ื อ เ จ้ า ข อ ง บ้ า น เ ดิ ม  
ชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่
และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอนั สร้างมาก
ว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดี และยงัเป็นที่อยู่อาศยัของทายาทรุ่นที่
เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็น
ก า ร ผสมผส าน ร ะหว่ า ง อิ ท ธิ พ ล ท า ง
สถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น และเวียดนาม 
ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อก ท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น ้าทูโบนมีประตูออก
ไม ้สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอย่างดี น าชม  สะพานญี่ปุ่ นซ่ึงสร้าง
โดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจ้าศกัดิ์ สิทธ์ิ  ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณมงักร 
ชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่ามี มงักรอยู่ใตพ้ิภพส่วนตวัอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่ น ส่วนล าตวัอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มงักร
พลิกตวัจะเกิดน ้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพ่ือก าจดัมนัจะได้
ไม่เกิดภยัพิบตัิขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่ นและที่ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ  ไวท้ี่หนา้บา้น 
เพ่ือขายให้แก่นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นได้อีกดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็น
ตน้  

    
น าท่านชมสะพานแห่งรัก Love Bridge และ สะพานมังกร Dragon Bridge อีกหน่ึงท่ีเที่ยวดานงัแห่งใหม่สะพาน
มงักรไฟสัญลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อ
สองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานงั เป็นสัญลกัษณ์
ของการฟ้ืนคืนประเทศ เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่
บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีไดร้ับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหน่ึงพนัปีมาแลว้ 

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงท่ีร้านเยื่อไผ่ ร้านไข่มุก และร้านหินอ่อน 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดานัง 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
   



 
 

พักที่ LAVENDER HOTEL  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว ที่เมืองดานัง มาตรฐานประเทศเวียดนาม** 
(โรงแรมท่ีระบุในรำยกำรทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน ำเสนอเบ้ืองตน้เท่ำนั้น ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ี
เขำ้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ำกนั) 

วันทีส่าม  นั่งกระเช้า • บานาฮิลล์  • วัดลินห์อึ๋ง       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลลเ์ป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรั่งเศสเขา้

มาปกครองเวียดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มขึ้นไปบนภูเขาสร้างท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างท่ีนั่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิว
ธรรมชาติทั้งน ้าตก Toc Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) นั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์ กระเชา้แห่งบานาฮิลล์น้ีได้รับ
การบนัทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาว
ทั้งส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ที่สูงท่ีสุดที่ 1,294 เมตร นกัท่องเที่ยวจะไดสั้มผสัปุยเมฆหมอก และบางจุดมีเมฆ
ลอยต ่ากว่ากระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้าว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศ
ท่ีหนาวเยน็เฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลม์ีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืน
ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
น าท่านชมสะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบานาฮิลล ์ 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร บานาฮิลล์ 
บ่าย  จุดที่สร้างความตื่นเตน้ให้นกัท่องเที่ยวมองดูอย่าง 

อลงัการที่ซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัที่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่า
เคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ) ที่เป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับ
เคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้า
ทายความมนัส์ของหนงั 4D, ระทึก
ขวัญกับบ้านผีสิงและอ่ืน  ๆ ถ้า
ไดโนเสาร์เกมส์สนุก ๆ  เคร่ืองเล่น
เบา ๆ รถไฟเหาะแมงมุมเวียนหัว
ตลอดไปจนถึงระ ทึกขวัญ ส่ัน
ประสาทอีกมากมาย หรือช้อปป้ิง
ซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุก 
และอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์
ความมันส์กันอย่างเต็มที่  ให้ท่าน
ได้สนุกสนานต่อกับเคร่ืองเล่น
นานาชนิดอย่างจุใจ 

 



 
 

    
จากนั้น  แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัที่ใหญ่

ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่
ของวดัเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม
และเทพองค์ต่างๆตามความเช่ือของ
ชาวบ้านแถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปป้ัน
ปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 
67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 
เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้า
อ อก ท ะ เ ล ค อ ยปก ป้ อ ง คุ ้ ม ค รอง
ชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง
วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิ
ที่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวที่สวยงาม
ชองเมืองดานงั   

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พกั **โรงแรม GOLDEN BAY DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว** 

   



 
 

  
 

วันทีส่ี่  ดานัง • ตลาดฮาน • กรุงเทพฯ                      (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินเท่ียวและช้อปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผา้ เหล้า บุหร่ี และของกินต่าง ๆ   

เป็นตลาดสดและขายสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองดานงั 
ได้เวลาสมควร  น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 
12.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 637 

*มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง * 
13.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

************************************************* 
หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ  
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น  ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอื่น  
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพื่อใช้ประกอบการโฆษณาเท่านั้น 

 



 
 

 

**ทั้งน้ี ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว  
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน บิน FD 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมต๋ัว) 

พักเดี่ยว 

24 – 27 เม.ย.63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 
 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)  
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

• กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ในกรณีที่ค่าทัวร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท  

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอื่น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้ เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนวันเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



 
 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่
การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 



 
 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม                                                            
➢ ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 
➢ โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพียง
ไม่กี่ห้องซ่ึง  ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้  
แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
  


