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NT554
ทวัรเ์วยีดนาม ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮลิส ์4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

THANH LICH HOTEL  , Mercure Danang French Village Bana Hills  , Lavender Hotel

เทยีวชมเมอืงเว ้พระราชวังหลวงของกษัตรยิร์าชวงศเ์หวยีน ชมเจดยีเ์ทยีนมู ่และสุสานกษัตรยิไ์คดงิห์
นังกระเชา้ขนึสู่บานาฮลิลท์ยีาวทสีุดประเภท Non Stop โดยไมห่ยดุแวะ

สักการะ วัดลนิหอ์งึ วัดเกาได๋  และชมสะพานมงักร
ชมวัดจนี Old House of Tan Sky บา้นโบราณ สะพานญปีุ่ น และศาลกวนอู

ชอ้ปปิงตลาดฮาน พเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาติ
นังรถสามลอ้ซโิคล่ชมเมอืง พักบาน่าฮลิล ์1 คนื

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิดานงั - พระราชวงัหลวง - นงัสามลอ้ซโิคล ่- เจดยีเ์ทยีนมู ่- ตลาดดงบา - ลอ่งเรอืน้าํหอม

04.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น



07.25 น.
เดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทยีวบนิ FD 634 (มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทนัีงและ Hot Seat บรกิารสําหรับลกูคา้ทมีคีวามประสงคต์อ้งการนังแถวหนา้และนังตดิกัน
หรือเลอืกทนัีงได ้เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทนัีงได ้ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันในคณะ
ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

ในกรณีตอ้งการล็อกทนัีงไปกลับคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทนัีงไปกลับ 200 บาท/ทา่น/เทยีว * ตอ้งการล็อคทนัีงแถวหนา้ Hot Seat 
แถวท ี1 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 500 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 1,000 บาท/ทา่น 
แถวท ี2-5 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 400 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 800 บาท/ทา่น 
แถวท ี6-8 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 200 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 400 บาท/ทา่น 
** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุครังกอ่นทําการจองคะ่**

09.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เทา่กับประเทศไทย)
เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาวและภเูขาหนิอ่อน เป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวยีดนาม
เมอืงนีเจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมง จนกลายเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญ

จากนัน เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเว ้เมอืงทมีคีวามเจรญิรุ่งเรืองในอดตี โบราณสถานอันงดงามและทรงคณุคา่วัฒนธรรมทมีแีบบฉบับของตนเอง เมอืงเว ้
จงึไดรั้บการยืนยันจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลก WORLD
HERITAGE 1 ใน 3 แหง่ทมีอียู่ในประเทศเวยีดนาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเยียมชม พระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน พระราชวังแหง่นีสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2348
ในสมัยยาลองเคยเป็นทปีระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์หวยีน 13 พระองค ์พระราชวังแหง่นีตังอยู่ใจกลางเมอืง
เป็นมรดกตกทอดอันยงิใหญ่และงดงาม ไดถู้กสรา้งขนึตามแบบแผนความเชอืของจนี
พเิศษ!! นําทา่น นงัรถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซงึเป็นจดุเดน่และเอกลักษณ์ของเวยีดนาม (ไม่รวมคา่ทปิคนขสีามลอ้ ทา่นละ 40
บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

จากนันนําทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู ่ทรงเกง๋จนีแปดเหลยีมสงูลดหลันกัน 7 ชนัซงึแตล่ะชนัแทนภพตา่งๆของพระพทุธเจา้ ตังเดน่อยู่รมิฝังแม่น ้าํหอม

จากนันอสิระชอ้ปปิงท ีตลาดDong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทรีะลกึเป็นสว่นมาก
ดา้นในเป็นของใชทั้วไป

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่น ลอ่งเรอืมงักรลอ่งแมน่้าํหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพนืเมอืง

ทพีกั
THANH LICH HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
สสุานกษตัรยิไ์คดงิห ์- บานา่ฮลิล์

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม สสุานกษตัรยิไ์คดงิห ์สสุานแหง่นีเป็นเพยีงสสุานเดยีว
ทมีกีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดนิขนึสสุานไดรั้บการตกแตง่เป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
นําทกุทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์เป็นทตีากอากาศทดีทีสีดุในเวยีดนามกลาง ไดค้น้พบในสมัยทฝีรังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม
ไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขนึไปบนภเูขา สรา้งทพัีกโรงแรม สงิอํานวยความสะดวกตา่ง  ๆเพอืใชเ้ป็นสถานทพัีกผอ่นในระหวา่งการรบ
ระหวา่งทนัีงกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงาม เราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาต ิทังน ้าํตก Toc Tien และลําธาร Suoi no (ในฝัน) 

จากนัน นงักระเชา้ขนึสูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แหง่บานาฮลิลนี์ ไดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record
วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทยีาวทสีดุประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะมคีวามยาวทังสนิ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทสีงูทสีดุท ี1,294 เมตร
นักทอ่งเทยีวจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยต่าํกวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธอัินสดชนื
จนทําใหท้า่นอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าํวา่ทนีีไม่ใชยุ่โรป เพราะอากาศทหีนาวเย็นเฉลยีตลอดทังปีประมาณ 10 องศาเทา่นันจุ
ดทสีงูทสีดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนืป่าทอีุดมสมบรูณ์

นําทา่นชม สะพานสทีอง สถานททีอ่งเทยีวใหม่ลา่สดุตังโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล์

จดุทสีรา้งความตนืเตน้ใหนั้กทอ่งเทยีวมองดอูย่างอลังการท ีซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัยท ีสวนสนุก The
Fantasy Park (รวมคา่เครืองเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผสีงิทไีมร่วมใหใ้นรายการ) ทเีป็นสว่นหนงึของบาน่าฮลิล์
ทา่นจะไดพ้บกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิและอนื  ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆ
เครืองเลน่เบา  ๆรถไฟเหาะแมงมุนเวยีนหัว ตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสนัประสาทอกีมากมาย หรือชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอย่างจใุจ
และอกีมากมาย ทรีอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มท ีใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจ

เทยีง
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบาน่าฮลิล ์แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาติ

ทพีกั
Mercure Danang French Village Bana Hills บนบานา่นา่ฮลิล์

วนัท ี3
บนนา่ฮลิล ์- เมอืงโบราณฮอยอนั - หมูบ่า้นกมัทาน - นงัเรอืกระดง้ฮอยอนั - วดัจนี - สะพานญปีุ่ น - ศาลกวนอ ู- Hoi AnImpressions
Theme Park ชมการแสดงโชว์

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนัน อสิระใหท้า่นพักผอ่นกับกจิกรรมบนบาน่าฮลิลอ์ย่างเต็มอมิ

11.30 น.
นําทา่น เดนิทางลงจากเขาบาน่าฮลิล์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั เมอืงฮอยอันนันอดตีเคยเป็นเมอืงทา่การคา้ทสํีาคัญแหง่หนงึในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
และเป็นศนูยก์ลางของการ แลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันตกกับตะวันออก
องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนืองจากเป็นสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตร์
แมว้า่จะผา่นการบรูณะขนึเรือย  ๆแตก็่ยังคงรูปแบบของเมอืงฮอยอันไวไ้ด ้นําทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืงฮอยอัน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกมัทาน สนุกสนานไปกับกจิกรรม นงัเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village
หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้าํ ในอดตีชว่งสงครามทนีีเป็นทพัีกอาศัยของเหลา่ทหาร
อาชพีหลักของคนทนีีคอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพนืเมอืง
ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมา มกีารนําทพีายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสดุสนุกสนาน (ไม่รวมคา่ทปิคนพายเรือ ทา่นละ 40
บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)

นําทา่นชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีทใีหญ่และเกา่แกท่สีดุของเมอืงฮอยอัน ใชเ้ป็นทพีบปะของคนหลายรุ่น
วัดนีมจีดุเดน่อยู่ทงีานไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามทา่น สามารถทําบญุตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื การนําธปูทขีดเป็นกน้หอย มาจดุทงิไวเ้พอื
เป็นสริมิงคลแกท่า่น 



นําชม Old House of Tan Sky บา้นโบราณ ซงึเป็นชอืเจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทมีฐีานะดี
ชมบา้นไมท้เีกา่แกแ่ละสวยงามทสีดุของเมอืงฮอยอัน สรา้งมากวา่ 200 ปี ปัจจบัุนไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี
และยังเป็นทอียู่อาศัยของทายาทรุ่นทเีจ็ดของตระกลู การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่งอทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี ญปีุ่ น
และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮ็อกทําเป็นรา้นบตูคิ ดา้นหลังตดิถนนอกีสายหนงึใกลแ้ม่น ้าํทโูบนมปีระตอูอกไม ้
สามารถชมววิทวิทัศนแ์ละเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแม่น ้าํทโูบนไดเ้ป็นอย่างดี

นําชม สะพานญปีุ่ น ซงึสรา้งโดยชมุชนชาวญปีุ่ นเมอื 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดสิทิธ ิทสีรา้งขนึเพอืสวดสง่วญิญาณมังกร
ชาวญปีุ่ นเชอืวา่ม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตัวอยู่ทอีนิเดยีและหางอยู่ทญีปีุ่ น สว่นลําตัวอยู่ทเีวยีดนาม
เมอืใดทมัีงกรพลกิตัวจะเกดิน ้าํทว่มหรือแผน่ดนิไหว
ชาวญปีุ่ นจงึสรา้งสะพานนีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพอืกําจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบัิตขินึอกี ชมศาลกวนอูซงึอยู่บนสะพาน
ญปีุ่ นและทฮีอยอันชาวบา้นจะนําสนิคา้ตา่ง  ๆไวท้หีนา้บา้น เพอืขายใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวทา่นสามารถซอืของทรีะลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย
เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นสู ่Hoi An Impressions Theme Park ชมโชวส์ดุอลังการทมีชีอืวา่ “ความทรงจําแหง่เมอืงฮอยอัน”
แสดงถงึวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์เรืองราวตา่งๆของเมอืงฮอยอัน ชมแสงสเีสยีงอันอลังการ นักแสดงชายและหญงิกวา่ 500 ชวีติ
ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมโชวอั์นน่าตนืตาตนืใจ

**หมายเหต ุในกรณีทไีมส่ามารถชมโชวไ์ดห้รอืโชวปิ์ดทําการแสดง ทางผูจ้ดัจะทําการคนืเงนิให ้ทา่นละ8 USD คะ่**

ทพีกั
Lavender Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
วดัลนิหอ์งึ - ตลาดฮาน - วดัเกาได ๋- สะพานมงักร - กรุงเทพฯ

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นแวะสกัการะ วดัลนิหอ์งึ เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารใหญ่ของวัด
เป็นสถานทบีชูาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชอืของชาวบา้นแถบนี นอกจากนียังมรีูปปันปนูขาวเจา้แม่กวนอมิซงึมคีวามสงูถงึ 67
เมตร ตังอยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตร ยืนหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทอีอกไปหาปลานอกชายฝัง
วัดแหง่นีนอกจากเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิชีาวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทสีวยงาม
เป็นอกีนงึจดุชมววิทสีวยงามชองเมอืงดานัง

นําทา่นเดนิเทยีวและชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน ซงึก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี และของกนิตา่งๆ
เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พนืเมอืงของเมอืงดานัง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเกาได ๋เป็นศนูยร์วมของศาสนาใหม่ ทนํีาเอาแนวคดิของศาสนาพทุธ ศาสนาครสิต ์และลัทธขิงจอืมาผสมผสานไวด้ว้ยกัน

จากนันนําทา่น ชมสะพานมงักร Dragon Bridge อกีหนงึทเีทยีวดานังแหง่ใหม่ สะพานมังกรไฟสญัลักษณ์ความสําเร็จแหง่ใหม่ของเวยีดนาม
ทมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เชอืมตอ่สองฟากฝังของแม่น ้าํฮัน ประเทศเวยีดนาม
สะพานมังกรถูกสรา้งขนึเพอืเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟืนคนืประเทศ และเป็นการฟืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ
โดยไดเ้ปิดใชง้านตังแตปี่ 2013
ดว้ยสถาปัตยกรรมทบีวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทไีดรั้บแรงบันดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมอืกวา่หนงึพันปีมาแลว้

ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั

18.10 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD639 (มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)



19.55 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 16:22 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารรวม

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

เงอืนไขประกนัการเดนิทางคา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง
• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ ่วยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร1์ ท่าน (บังคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่านคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่ังคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

การจองทวัร ์
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใด ๆ ทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืน การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• กรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

เงอืนไขอนืๆ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง ๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน



• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณี
ถา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ - ออกประเทศใดๆกต็าม
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• การท่องเทยีวประเทศเวยีดนามนันจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการท่องเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม
เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายคา่ทัวรเ์พมิ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี
โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจัดและอาหารทะเลกจ็ะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**



รายละเอยีดหอ้งพักทปีระเทศเวยีดนาม

• หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนับางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ หอ้งพกัแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั
หอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)

• โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั
และไมม่อีา่งอาบน ้าํบางโรงแรมแตล่ะชันจะมเีพยีงไมก่หีอ้งซงึในกรณมีาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง
หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชันและบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์งึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ
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