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NT457
ทวัรเ์วยีดนามกลาง ดานัง เว ้ฮอยอัน บาน่าฮลิล ์4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

JASMINE HOTEL  , ADINA HOTEL

ดานงั - เว ้- สสุานกษตัรยิไ์คดนิห ์- ตลาดดองบา - แมน่้าํหอม - จวัฟกุเกยีน
วดัเจดยีเ์ทยีนหมู ่- พระราชวงัโบราณ - ฮอยอนั - หมูบ่า้นกมัทาน - สะพานญปีุ่ น

บา้นเลขท ี101 - บานาฮลิล ์- สวนดอกไม ้"LE JARDIN D’AMOUR"
สะพานทอง - สวนสนุก FANTASY PARK - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - วดัหลนิองึ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ดานงั - เว ้- สสุานกษตัรยิไ์คดนิห ์- ตลาดดองบา

08.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศดอนเมอืง ชนั 3 ประต ู1 เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแกท่า่น

09.50 น.
ออกเดนิทางสู ่ดานงั เทยีวบนิท ีFD636 พักผอ่นอสิระตามอัธยาศัยบนเครือง

11.30 น.



ถงึ สนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ สู ่เว ้เป็นอาณาจักรโบราณและเมอืงหลวงเกา่แกข่องประเทศเวยีดนาม และ ณ
ปัจจบัุนนีไดรั้บการประกาศเป็นเมอืงมรดกอย่างเป็นทางการจากองคก์ารยูเนสโก

นําชม สสุานกษตัรยิ ์ไคดนิห ์กษัตรยิลํ์าดับท ี12 ของราชวงศเ์หวยีน วา่เป็นสสุานทสีรา้งไดว้จิติตระการตา เป็นการผสมผสานระหวา่ง
จนีกับเวยีดนาม สสุานแหง่นีถอืวา่เป็นสสุานทสีรา้งไดต้ามหลัก ฮวงจุย้ มากทสีดุ ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม
ซงึวาดโดยศลิปินทใีชเ้ทา้วาดแทนการใชม้อื

จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการซอืของท ีตลาดดองบา ตลาดในร่มแหง่เมอืงเวตั้งอยู่ตดิรมิแม่น ้าํหอม ม ี2 ชนั ขายทังสนิคา้ของทรีะลกึตา่งๆ
และของใชป้ระจําวัน ซงึจะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจา่ยซอืของกันอย่างคับคัง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
JASMINE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ (เมอืงเว)้

วนัท ี2
เว ้- แมน่้าํหอม - วดัเจดยีเ์ทยีนหมู ่- พระราชวงัโบราณ - ฮอยอนั - หมูบ่า้นกมัทาน - นงัเรอืกระดง้ - เมอืงโบราณฮอยอนั -
สะพานญปีุ่ น - จวัฟกุเกยีน - บา้นเลขท ี101 - ดานงั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นสู ่แมน่้าํหอม ลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาต ิซงึหาดไูดย้ากยงิในสมัยปัจจบัุน เสมอืนนําทา่นยอ้นเวลาลอ่งเรือในบรรยากาศทสีวยงาม
สองชายฝังเต็มไปดว้ยทุง่หญา้เขยีวขจ ี

จากนันชม วดัเจดยีเ์ทยีนหมู ่เจดยีท์สีรา้งขนึในสมัยจาม ประกอบดว้ยหอคอย 8 เหลยีม 7 ชนั ในแตล่ะชนันัน เป็นตัวแทนของชาตภิพตา่งๆ
ของพระพทุธเจา้ ซงึเจดยี ์เทยีน หมุ นีถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเวม้าตังแตปี่ 1710 

นําทา่นชม พระราชวงัโบราณ (ไมร่วมรถราง) หรือพระราชวังหลวงแหง่นครประวัตศิาสตร์
สมัผัสความยงิใหญ่และโอ่อ่าของประตเูมอืงแหง่พระราชวังหลวง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ !! อาหารซฟีู๊ ด)

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบัสปรับอากาศ ใชเ้สน้ทางดว่นไฮฟาน เสน้ทางทเีลาะไหลเ่ขา
ชมทวิทัศนท์เีป็นธรรมชาตซิงึสวยงาม วจิติรบรรจง โดยไดช้อืวา่เป็นถนนสายทสีวยทสีดุแหง่หนงึของประเทศเวยีดนาม ตลอดสองขา้งทาง
ทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศแบบธรรมชาต ิทุง่หญา้ ป่าเขา แม่น ้าํ ชมการเพาะปลกูนาขา้วและไร่ผัก สวนผลไม ้ทยัีงคงใชว้ธิแีบบดังเดมิ 

นําทา่นแวะ หมูบ่า้นกมัทาน เผอืใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการ นังเรือกระดง้ระหวา่งลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวถิี
ชวีติและวัฒนธรรมการละเลน่พนืเมอืงของชาวบา้น มกีารรอ้งเพลงพนืเมอืงใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในขณะทลีอ่งเรือดว้ย นําชม
เมอืงโบราณฮอยอนั เมอืงทอีงคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และยังคงไวซ้งึวถีชีวีติ ของชาวเวยีดนามโบราณ บา้นเรือน
และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมอืนเป็นเมอืงทกีาลเวลาไดห้ยุดนงิ ทา่นจะไดส้มัผัสกับชวีติแบบชาวบา้น พรอ้มชมบา้นเมอืงสไตลจ์นีโบราณ
สมาคมชาวจนีโบราณ ทังกวางตุง้และแตจ้วิ และบา้นชา่งไม ้บา้นตระกลูฟงุ (บา้นโบราณทสีรา้งขนึโดยไม่ไดใ้ชต้ะปใูนการสรา้ง
รวมถงึชาวบา้นรา้นคา้มากมาย เสมอืนเมอืงเล็ก  ๆเมอืงหนงึทคีอยตอ้งรับนักเทยีวใหม้าสมัผัสชวีติและความร่มรืนสมเป็นเมอืงชนบทแหง่หนงึ

นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามุงกระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื
ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี

ชม จวัฟกุเกยีน บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟกุเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกัน 



นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนงึ หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนงึ
เป็นสถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทเีก็บสนิคา้
ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมตอ่สว่นทพัีกอาศัยหลายสว่น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยู่ในบา้นโบราณ ยงิเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีมเีสน่หม์าก
บา้นเกา่โบราณมลัีกษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี
ผสมผสานกันอย่างน่าตนืตาทังบา้นเรือน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสขีองเวยีดนามซงึเตบิโตอย่างรวดเร็วทังขนาดและความสําคัญ
ตังอยู่ระหวา่งชายฝังทะเลและทรีาบสงูตอนกลาง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร (พเิศษ !! กุง้มงักร)

ทพีกั
ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ (เมอืงดานัง)

วนัท ี3
ดานงั - บานาฮลิล ์(นงักระเชา้ไฟขนึ-ลง) - สวนดอกไม ้“LE JARDIN D’AMOUR” - อลงัการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE -
ตลาดฮาน - สะพานมงักร

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์ซงึอยู่หา่งจากเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร บานาฮลิลเ์ป็นทตีากอากาศทดีทีสีดุในเวยีดนามกลาง
ไดค้น้พบในสมัยทฝีรังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม ไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขนึไปบนภเูขา สรา้งทพัีกโรงแรมสงิอํานวยความสะดวกตา่งๆ
เพอืใชเ้ป็นสถานทพัีกผอ่นในระหวา่งการรบ

นําทา่น นงักระเชา้สู ่บานาฮลิล ์ดมืด่าํไปกับววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-
ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊เมอืวันท ี9 มนีาคม ค.ศ.2009
(ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอั์นเกา่แกข่องบานาฮลิลร์ีสอรท์
และไดช้นืชมกับสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส ซงึการทอ่งเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื
ดาลัดแหง่เมอืงดานัง เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภมูเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน

นําทา่นแวะชม สวนดอกไม ้หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตลฝ์รังเศส ทมีทัีงดอกไม ้ตน้ไม ้และมโีรงไวน ์Debay Wine Cellar
ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี ยังมวัีดทางพทุธศาสนาทมีพีระพทุธรูปสขีาวสงู 27 เมตร ทสีามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล 

นําทา่นเดนิจดุชมววิแหง่ใหม่ สะพานทอง หรือ Golden Bridge ซงึสะพานสทีองแหง่นียาว 150 เมตร
โดยมอีุง้มอืหนิขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว ้เหมาะแกก่ารพักผอ่นหย่อนใจ สดูอากาศอันสดชนื
และชมววิทวิทัศนอั์นกวา้งใหญ่ของเมอืงดานังทอียู่เบอืงลา่งอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแหง่เทพนยิายทสีวยงาม
ตังอยู่ทา่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มหีลาย  ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน อย่างเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 4D บา้นผสีงิ ถ ้าํไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ
เครืองเลน่ตา่ง  ๆรวมทังรา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน (รวมคา่รถรางและคา่เครืองเลน่บนสวนสนุก
ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุน่ขผีงึทไีม่รวมใหใ้นรายการมคีา่เขา้ 5 USD/ทา่น)

สมควรแกเ่วลานําทา่นนังกระเชา้ลงสูด่า้นลา่ง จากนันนําทา่นกลับสู ่เมอืงดานงั

นําทา่นเดนิเทยีวและชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน ตลาดทรีวมสนิคา้มากมายเป็นทนียิมของชาวเวยีดนามและตา่งชาต ิเชน่ เสอืผา้ หมวก รองเทา้ กระเป๋า
ของกนิ และขายสนิคา้พนืเมอืงของเมอืงดานัง 

นําทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Bridge) อกีหนงึทเีทยีวดานังแหง่ใหม่ สะพานมังกร ไฟสญัลักษณ์ความสําเร็จแหง่ใหม่ของเวยีดนาม



ทมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เชอืมตอ่สองฟากฝังของแม่น ้าํฮัน
ประเทศเวยีดนามสะพานมังกรถูกสรา้งขนึเพอืเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟืนคนืประเทศ
และเป็นการฟืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตังแตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทบีวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทไีดรั้บแรงบันดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมอืกวา่หนงึพันปีมาแลว้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ADINA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ (เมอืงดานัง)

วนัท ี4
ดานงั - วดัหลนิองึ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ เป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่ทสีดุของเมอืงดานัง เป็นสถานทศัีกดสิทิธ ิทรีวบรวมความเชอื
ความศรัทธาของธาตทัุงหา้และจติใจของผูค้นอยู่ในทนีี
เป็นสถานทบีชูาเจา้แม่กวนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูทสีดุในเวยีดนาม ซงึมทํีาเลทตัีงดี
หันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสงา่งาม ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา
หลนิองึมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตังอยู่บนชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18
องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลักทมีเีอกลักษณ์ทา่ทางทถี่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของมนุษยซ์งึแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซงึ
วัดแหง่นียังเป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทสีวยงามเป็นอกีนงึจดุชมววิทสีวยงามชองเมอืงดานัง 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ

12.00 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอรเ์อเซยี เทยีวบนิท ีFD637

13.35 น.
ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 09:38 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

ราคาทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด (Economy Class) ดอนเมอืง-ดานัง-ดอนเมอืง โดยสายการบนิ แอรเ์อเซยี (FD)

• คา่ทพีกัโรงแรมทรีะบุในรายการระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า รวมทังสนิ 3 คนื (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)

• คา่อาหารครบทุกมอืตลอดรายการ

• คา่โคช้ปรบัอากาศรถรบั-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ

• อตัราคา่เขา้ชมสถานททีรีะบุไวใ้นรายการ

• ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณที  ีเสยีชวีติเนอืงจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภยัอายตุ่าํกวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณ ีผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ "อาหารเป็นพษิเท่านัน")

• คา่ระวางน ้าํหนัก 20 กโิลกรมั

ราคาทัวรไ์มร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3 %

• ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 1,500 บาทตอ่ลูกทวัร ์1 ทา่นตอ่ทรปิ (ชําระทสีนามบนิกอ่นการเดนิทาง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอนื ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืทสีงัเพมิ,
คา่น ้าํหนักกระเป๋าทเีกนิกวา่ทางสายการบนิกาํหนด, คา่รกัษาพยาบาล กรณทีเีกดิจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัราคาขนึ

เงอืนไขการจอง

• งวดท  ี1 กรณุาวางเงนิมดัจําในการสาํรองทนัีง ทา่นละ 5,000 บาท (หลงัจากทไีดท้ําการจองภายใน 3 วัน) และทนัีงจะถกูยนืยันเมอืไดร้บัคา่มดัจําแลว้เท่านัน

• งวดท  ี2 ชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด 14 วันกอ่นการเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืง ยนืเอกสารไปยังสายการบนิ , โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคนืเงนิไดท้ังหมด หรอื
บางสว่น เพราะ จะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิารอนืๆ เป็นสาํคญั

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนัีงบนเครอืงบนิ

• ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมดัจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง

• หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็ คา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ Refund
จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย



• นังท  ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทสีายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแขง็แรง
และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีเีครอืงบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉนิได ้(น ้าํหนักประมาณ 20 กโิลกรมั)
ไมใ่ช่ผูท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอาํนาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีช็คอนิเท่านัน

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

•  เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน
(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในเวยีดนามมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย

การเดนิทางเป็นครอบครัว

•  หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจําตวั
ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนัท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง
เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและเวยีดนาม

• สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทไีมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรอืงเอกสาร (VISA) หรอื
การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่บัผดิชอบในกรณ ีท  ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ

• การท่องเทยีวประเทศเวยีดนามนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา รา้นไมไ้ผ,่ รา้นมะพรา้ว,
รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ สาํหรบั จํานวนผูเ้ดนิทาง 20 ท่านขนึไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จํานวนผูเ้ดนิทาง 15 - 20 ท่าน ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง
แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถนิ ทพีดูภาษาไทยได ้คอยรบัทสีนามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทุกท่าน
ตลอดการเดนิทางทปีระเทศเวยีดนามเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต่าํกวา่ 15 ท่าน ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊นัน

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้

• กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม
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