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NT144
ทวัรเ์วยีดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พกับานาฮลิล ์4 วัน 3 คนื (FD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

Jasmine Hotel  , Regina Danang Hotel  , MercureFrench Village Bana Hills

เวยีดนามกลาง - ดานงั - เมอืงโบราณฮอยอนั - หมูบ่า้นกมัทาน
Old House of Tan Sky - สะพานญปีุ่ น - ศาลกวนอู

วดัลนิหอ์งึ - สะพานมงักร - บานาฮลิล ์- สวนสนุก The Fantasy Park
นงัรถซโิคลช่มเมอืงเว ้- นงัเรอืกระดง้ฮอยอนั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิดานงั - เว ้- พระราชวงัเว ้- ตลาด Dong Ba - ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่้าํหอม

07.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอน เมอืงอาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประต ู2 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

09.50 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทยีวบนิ FD 636 (มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทนีงัและ Hot



Seatบรกิารสําหรบัลกูคา้ทมีคีวามประสงคต์อ้งการนงัแถวหนา้และนงัตดิกนัหรอืเลอืกทนีงัได้
เนอืงจากตวัเครอืงบนิของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็อกทนีงัได ้ทนีงัอาจจะไมไ่ดน้งัตดิกนัในคณะ
ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ
* ในกรณีตอ้งการล็อกทนีงัไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทนีงัไปกลบั 200 บาท/ทา่น/เทยีว * ตอ้งการล็อคทนีงัแถวหนา้ Hot Seat
แถวท ี1 คา่บรกิารล็อกทนีงั ขาละ 500 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลบั 1,000 บาท/ทา่น
แถวท ี2-5 คา่บรกิารล็อกทนีงั ขาละ 400 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลบั 800 บาท/ทา่น
แถวท ี6-8 คา่บรกิารล็อกทนีงั ขาละ 200 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลบั 400 บาท/ทา่น
** กรุณาแจง้พนกังานขายทกุครงักอ่นทําการจองคะ่**

** หมายเหต ุ:  สําหรบัวนัเดนิทางพเีรยีด ตงัแต ่เดอืนพฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป
ไฟลท์บนิขาไปจะเปลยีนเวลาบนิออกจากดอนเมอืง เวลา 10.30 น. ถงึดานงั เวลา 12.10น. เวลานดัหมายทดีอนเมอืง เวลา 07.30น.
(กรุณาเช็คหรอืสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทําการจอง)

11.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม เทา่กับประเทศไทย)
เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4
ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ทสํีาคัญ 

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

นําทา่นเยียมชม พระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน พระราชวังแหง่นีสรา้งขนึในปี พ.ศ. 2348
ในสมัยยาลองเคยเป็นทปีระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์หวยีน13 พระองค์
พระราชวังแหง่นีตังอยู่ใจกลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอันยงิใหญ่และงดงามแหง่นีไดถู้กสรา้งขนึตามแบบแผนความเชอืของจนี

**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

จากนันอสิระชอ้ปปิงท ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทรีะลกึเป็นสว่นมาก
ดา้นในเป็นของใชทั้วไป

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่้าํหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีนืเมอืง

ทพีกั
Jasmine Hotel / Thanh Lich Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
เจดยีเ์ทยีนมู ่- สสุานกษตัรยิไ์คดงิห ์- นงัสามลอ้ซคิโคลช่มเมอืงเว ้- ดานงั - บานา่ฮลิล์

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู ่ทรงเกง๋จนีแปดเหลยีมสงูลดหลันกัน 7 ชนัซงึแตล่ะชนัแทนภพตา่ง  ๆของพระพทุธเจา้
ตังเดน่อยู่รมิฝังแม่น ้าํหอมจากนันนําทา่นชมสสุานกษัตรยิไ์คดงิหส์สุานแหง่นีเป็นเพยีงสสุานเดยีวทมีกีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตก
ทางเดนิขนึสสุานไดรั้บการตกแตง่เป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า

นําทา่น นงัรถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซงึเป็นจดุเดน่และเอกลักษณ์ของเวยีดนาม
(**สําหรับการชมเมอืงทางทัวรไ์ดจั้ดใหท้า่นนังรถสามลอ้รวมในคา่บรกิารแลว้ และเป็นธรรมเนียมทตีอ้งมคีา่ทปิใหแ้กค่นขสีามลอ้ ทา่นละ 40
บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร SEA FOOD)



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล์
เป็นทตีากอากาศทดีทีสีดุในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมัยทฝีรังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขนึไปบนภเูขาสรา้งทพัีกโรงแรมสงิอํานวยความสะดวกตา่งๆเพอืใชเ้ป็นสถานทพัีกผอ่นในระหวา่งการรบระหวา่งทนัีงกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทัิงน ้าํตก
Toc Tien และลําธาร Suoi no (ในฝัน)

จากนัน นงักระเชา้ขนึสูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แหง่บานาฮลิลนี์ไดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดยWorld Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าทยีาวทสีดุประเภท
Non Stop โดยไม่หยุดแวะมคีวามยาวทังสนิ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทสีงูทสีดุท ี1,294 เมตร
นักทอ่งเทยีวจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยต่าํกวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธอัินสดชนืจนทําใหท้า่นอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าํวา่ทนีีไม่ใชยุ่โรป
เพราะอากาศทหีนาวเย็นเฉลยีตลอดทังปีประมาณ 10 องศาเทา่นันจดุทสีงูทสีดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนืป่าทอีุดมสมบรูณ์

นําทา่นชม สะพานสทีอง สถานททีอ่งเทยีวใหม่ลา่สดุตังโดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล์

นําทา่นผจญภัยท ีสวนสนุก The Fantasy Park (รวมคา่เครืองเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผสีงิทไีม่รวมใหใ้นรายการ)
ทเีป็นสว่นหนงึของบาน่าฮลิลท์า่นจะไดพ้บกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ ถ ้าํไดโนเสาร์
เกมสส์นุก  ๆเครืองเลน่เบา  ๆรถไฟเหาะ แมงมุนเวยีนหัวตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสนัประสาท หรือชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุก
และอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มท ีใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล์

ทพีกั
Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮลิล์

วนัท ี3
บานา่ฮลิล ์- วดัลนิหอ์งึ - เมอืงโบราณฮอยอนั - หมูบ่า้นกมัทาน - นงัเรอืกระดง้ฮอยอนั - วดัจนี - บา้นโบราณ - สะพานญปีุ่ น -
ศาลกวนอ ู- สะพานมงักร

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันแวะสกัการะ วดัลนิหอ์งึ
เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุของเมอืงดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทบีชูาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชอืของชาวบา้นแถบนีนอกจากนียังมรีูปปันปนูขาวเจา้แม่กวนอมิซงึมคีวามสงูถงึ
67 เมตรตังอยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตร ยืนหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทอีอกไปหาปลานอกชายฝัง
วัดแหง่นีนอกจากเป็นสถานทศัีกดสิทิธทิชีาวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนงึสถานททีอ่งเทยีวทสีวยงาม
เป็นอกีนงึจดุชมววิทสีวยงามชองเมอืงดานัง

เดนิทางสู ่เมอืงโบราณฮอยอนั เมอืงฮอยอันนันอดตีเคยเป็นเมอืงทา่
การคา้ทสํีาคัญแหง่หนงึในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศนูยก์ลางของการ แลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันตกกับตะวันออก
องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนืองจากเป็นสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตร์
แมว้า่จะผา่นการบรูณะขนึเรือย  ๆแตก็่ยังคงรูปแบบของเมอืงฮอยอันไวไ้ด ้

นําทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางเขา้สูตั่ว เมอืงฮอยอนั

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกมัทาน สนุกสนานไปกับกจิกรรม นงัเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village
หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้าํ ในอดตีชว่งสงครามทนีีเป็นทพัีกอาศัยของเหลา่ทหาร
อาชพีหลักของคนทนีีคอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพนืเมอืง
ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมา นําทพีายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสดุสนุกสนาน (ไม่รวมคา่ทปิใหแ้กค่นพายเรือ ทา่นละ 40
บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)

จากนันนําทา่นชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีทใีหญ่และเกา่แกท่สีดุของเมอืงฮอยอัน ใชเ้ป็นทพีบปะของคนหลายรุ่น



วัดนีมจีดุเดน่อยู่ทงีานไมแ้กะสลักลวดลายสวยงาม ทา่นสามารถทําบญุตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื การนําธปูทขีดเป็นกน้หอย มาจดุทงิไวเ้พอื
เป็นสริมิงคลแกท่า่น

นําชม Old House of Tan Sky บา้นโบราณซงึเป็นชอืเจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทมีฐีานะดี
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 นจงึสรา้งสะพานนีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัว
เพอืกําจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบัิตขินึอกี ชม ศาลกวนอ ูซงึอยู่บนสะพานญปีุ่ นและทฮีอยอัน ชาวบา้นจะนําสนิคา้ตา่ง  ๆไวท้หีนา้บา้น
เพอืขายใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวทา่นสามารถซอืของทรีะลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้

จากนันนําทา่นชม สะพานมงักร Dragon Bridge อกีหนงึทเีทยีวดานังแหง่ใหม่ สะพานมังกรไฟสญัลักษณ์ความสําเร็จแหง่ใหม่ของเวยีดนาม
ทมีคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เชอืมตอ่สองฟากฝังของแม่น ้าํฮันประเทศเวยีดนาม
สะพานมังกรถูกสรา้งขนึเพอืเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟืนคนืประเทศ และเป็นการฟืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ
โดยไดเ้ปิดใชง้านตังแตปี่ 2013
ดว้ยสถาปัตยกรรมทบีวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทไีดรั้บแรงบันดาลใจจากตํานานของเวยีดนามเมอืกวา่หนงึพันปีมาแลว้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Regina Danang Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ดานงั - ชอ้ปปิงตลาดฮาน - กรุงเทพฯ

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นเดนิเทยีวและชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน ซงึก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ ผา้ เหลา้ บหุรี และของกนิตา่งๆ
เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พนืเมอืงของเมอืงดานัง

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั

12.40 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD637 (มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

14.25 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 15:36 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

ราคาดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

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

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์ เงอืนไขประกนัการเดนิทางคา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล
คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

ราคาดงักลา่วไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

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

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

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

เงอืนไขการสํารองทนีงั

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจาํโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทงัสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ
ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

•  คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ทา่นขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั



เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• การทอ่งเทยีวประเทศเวยีดนามนนัจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสรมิการทอ่งเทยีวดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่
รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทวัรเ์พมิ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี
โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**

รายละเอยีดหอ้งพักทปีระเทศเวยีดนาม

•  หอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple
Room)หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1เตยีงเสรมิ

• โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั
และไมม่อีา่งอาบน ้าํบางโรงแรมแตล่ะชันจะมเีพยีงไมก่หีอ้งซงึในกรณมีาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง
หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชันและบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์งึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ
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