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08.00 น. พรอ้มกันทสีนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชัน 4 ประตู 3เคาน์เตอร์สายการบิน

บางกอกแอรเ์วย์โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 
10.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง ประเทศเวียดนามโดยเทียวบินที PG 947 

วันแรก สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ •สนามบินดานัง • เมืองเว้• เจดีย์เทียนมู่• พระราชวังเว้ • นังสามล้อซิ

โคล่ • ตลาดดองบา • ล่องเรอืแม่นาหอม 
(-/บันหมี/เย็น) 
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12.45 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนามผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเปนทีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถินทีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหิน

อ่อนเปนเมืองท่าทีสําคัญและเปนเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเจริญและเติบโต 

มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเปนเมืองท่าทีสําคัญ  

** บรกิารขนมปงบันหมี Banhmi เปนอาหารของเวียดนามหรอืแซนวิชเวียดนาม** 

จากนัน  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยรถโค้ชปรบัอากาศ 

  เดินทางเข้าสู่เมืองเว้(Hue) เมืองทีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและ

ทรงคุณค่าวัฒนธรรมทีมีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศ

ขึนทะเบยีนให้เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ให้เปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 

ใน 3 แห่งทีมีอยู่ในประเทศเวียดนาม ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง 

นําท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลียมสูงลดหลันกัน 7 ชนัซึงแต่ละชนัแทนภพต่าง ๆ ของ

พระพุทธเจ้า ตังเด่นอยู่รมิฝงแม่นาหอม 

จากนัน   เยียมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน(ด้านนอก)พระราชวังแห่งนีสร้างขึนในป 

พ. ศ . 2348ใ น ส มั ย ย าล อ ง เ ค ย เ ป น ทีป ร ะ ทั บ ข อ ง พ ระ ม ห า ก ษั ต ริย์ รา ช ว ง ศ์ เ ห วี ย น 13 

พระองค์ พระราชวังแห่งนีตังอยู่ใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ งใหญ่และงดงามแห่งนีได้ถูก

สรา้งขึนตามแบบแผนความเชอืของจีน  

 
พิเศษ!!นําท่านนังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึงเปนจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขีสามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทรปิ) 
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จากนัน อิสระชอปปงที ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ่ ตังอยู่รมิฝงแม่นาหอมรอบนอกจะเปนสินค้าของที

ระลึกเปนส่วนมาก ด้านในเปนของใชท้ัวไป 

คา       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

นําท่าน ลงเรอืมังกรล่องแม่นาหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืนเมือง 

 
จากนัน  พักที Thanh Lich Royal Boutique หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว**ของมาตรฐานเว้ เวียดนาม 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวรเ์ปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้า

พักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 
จากนัน  นําท่านชม พระราชวังอันดินห์พระราชวังอันเก่าแก่ทีมีความงามวิจิตรศิลป มีความสําคัญคือเปนที

พํานักของกษัตริย์เวียดนามองค์สุดท้าย จัดแสดงข้าวของเครืองใช้ของกษัตริย์องค์ก่อนไว้อย่าง

สวยงามนําท่านสูร่า้นเยือไผ่เลือกชมเลือกซือตามอัธยาศัยและนําท่านชมร้านไข่มุกตามอัธยาศัย 

จากนันนําท่านชม หมู่บ้านธูป (Incense Village)หมู่บา้นทีมีชอืเสียงในการทําธูปของเมืองเว้เลยก็

ว่าได้ ซึงมีหลายหลายสีสันสวยงามให้

ท่านได้ชมกรรมวิธีการทําอย่างใกล้ชดิ 

กลางวัน  บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 

รา้นอาหาร 

นําทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เปนที

วันทีสอง พระราชวังอันดินห์ • Incense Village •นัง Cable Carสู่บานาฮิลล์  

(เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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ตากอากาศทีดีทีสุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยทีฝรังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการ

สร้างถนนอ้อมขึนไปบนภูเขาสร้างทีพักโรงแรมสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆเพือใช้เปนสถานที

พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีนังกระเชา้ด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิว

ธรรมชาติทังนาตก Toc Tienและลําธาร Suoi no (ในฝน) 

 
จากนัน  นําท่านนังกระเช้าขึนสู่บานาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นีได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld 

Record ว่าเปนกระเช้าไฟฟาทียาวทีสุด

ประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความ

ยาวทังสิ น 5,042 เมตรและเปนกระเช้าทีสูง

ทีสุดที 1,294 เมตรนักท่องเทียวจะได้สัมผัส

ปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตากว่า

กระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ อันสดชืนจนทํา

ให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซาว่าทีนีไม่ใชยุ่โรปเพราะอากาศทีหนาวเย็นเฉลียตลอดทังปประมาณ 10 

องศาเท่านันจุดทีสูงทสีุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนปาทีอุดมสมบูรณ์ นํา

ท่านชมสะพานสทีอง สถานทีท่องเทียวใหม่ล่าสุดตังโดดเด่นเปนเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขา

บานาฮิลล ์
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จุดทีสร้างความตืนเต้นให้นักท่องเทียวมองดูอย่างอลังการทีซึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและ

จินตนาการของการผจญภัยทสีวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครอืงเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น 

หุ่นขีผึงทีไม่รวมให้ในรายการ)ทีเปนส่วนหนึงของบานาฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครืองเล่นในหลาย

รูปแบบเชน่ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอืนๆเกมส์สนุกๆเครืองเล่น

เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสันประสาทอีกมากมายหรือช้อปปงซือ

ของทีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มทีให้

ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครอืงเล่นนานาชนดิอย่างจุใจ 

 
ชมเมืองฝรงัเศส เปนตึกออกแบบมาได้บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนาม 

ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มีมุมถ่ายรูปเช็คอินสวยๆหลายมุม Le Jardin d’ Amour เปนสวน

สวยสไตล์ฝรังเศสทีมีทังดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay 

Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เราเดินไปเทียวด้านในจะเปนคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เปนทางยาว

เดินทะลุชมไปเรอืยๆ ก็จะออกมาทีสวน นอกจากนี เดินไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสูง

ถงึ 27 เมตรอีกด้วย 

 
 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น แบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์ 

นําท่านเข้าสู่ทีพัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village**บนบานาฮิลล์ 

**ห้องพักบนบานาฮิลล์สําหรบั 3 ท่านจะเปนเตยีง 2 ชัน มีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 1,500.-/ห้อง และไม่มีบรกิาร

เสรมิเตยีง หรอืหากท่านต้องการพักเดียวสามารถจ่ายค่าพักเดียวเพิมได้กับทางเจ้าหน้าท*ี*  

หมายเหต:ุกรณีหัองพักบนบาน่าฮิลล์เต็มขอสงวนสิทธิในการเปลียนวันเข้าพักและปรับเปลียน

โปรแกรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเปนสําคัญ 
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนัน   สักการะ วัดลินห์อึง (Linh Ung)เปนวัดทีใหญ่ทีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเปน

สถานทีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ

ตามความเชอืของชาวบา้นแถบนีนอกจากนียัง

มีรูปปนปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึงมีความสูงถึง 

67 เมตรตังอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง  35 เมตร

ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอย

ปกปองคุ้มครองชาวประมงทีออกไปหาปลา นอกชายฝงวัดแห่งนีนอกจากเปนสถานทีศักดิสิทธิ ที

ชาวบา้นมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเปนอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีสวยงามเปนอีกนึงจุดชม

วิวทีสวยงามชองเมืองดานังจากนันถ่ายรูปกับคาเฟริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานังCafé Son Tra 

Marinaตกแต่งด้วยโทนสีฟา-ขาว ได้ฟลแบบซานโตรินีมีมุมให้ถ่ายรูปน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้

อิสระเลือกซือเครอืงดืม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ไม่รวม

เครอืงดืมและขนมต่างๆ) 

หมายเหต ุ!! กรณีคาเฟปด หรอืไมพ่รอ้มให้บรกิาร ทางบรษัิทขอสงวนสทิธินําท่านเดินทางสูร่า้นกาแฟแห่งใหมโ่ดย 

ทีไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
เทียง      บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

วันทีสาม วัดลินห์อึง • คาเฟ Son Tra Marina • หมู่บ้านกัมทาน • นังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน 
(เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนัน  นําท่านชมรา้นหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซือของฝากเปนทีระลึก นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกัม

ทานสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นังเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆ

ในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นา ในอดีตช่วงสงครามทีนีเปนทีพักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชีพหลักของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืนเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําทีพายเรือมา

เคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/

ต่อทรปิ) 

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”เมืองฮอยอันนันอดีตเคยเปนเมืองท่า การค้าทีสําคัญแห่ง

หนึงในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้และเปนศูนย์กลางของการ แลกเปลียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตก

กับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนืองจาก

เปนสถานทีสําคัญทางประวัติศาสตร ์แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึนเรือยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมือง

ฮอยอันไว้ได้นําท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรบัอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน  

 
จากนัน นําท่านชมวัดจีนเปนสมาคมชาวจีนทีใหญ่และเก่าแก่ทีสุดของเมืองฮอยอันใช้เปนทีพบปะของคน

หลายรุน่ วัดนีมีจุดเด่นอยู่ทีงานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถทําบุญต่ออายุโดยพิธีสมยั

โบราณ คือ การนําธูปทีขดเปนก้นหอย มาจุดทิ งไว้เพือเปนสิริมงคลแก่ท่านและนําชม Old House 

of Tan Skyบ้านโบราณซึงเปนชอืเจ้าของบา้นเดิมชาวเวียดนามทีมีฐานะดี ชมบา้นไม้ทีเก่าแก่และ

สวยงามทีสุดของเมืองฮอยอัน สรา้งมากว่า 200 ป ปจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เปนอย่างดี และยัง

เปนทีอยู่อาศัยของทายาทรุน่ทีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสานระหว่าง

อิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญีปุน และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทํา

เปนร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึงใกล้แม่นาทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์

และเห็นเรอืพายสัญจรไปมาในแม่นาทูโบนได้เปนอย่างดี  
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นําชม สะพานญีปุนซึงสร้างโดยชุมชนชาวญีปุนเมือ 400 กว่าปมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้า

ศักดิ สิทธิ  ทีสร้างขึนเพือสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญีปุนเชือว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที

อินเดียและหางอยู่ทีญีปุน ส่วนลําตัวอยู่ทีเวียดนาม เมือใดทีมังกรพลิกตัวจะเกิดนาท่วมหรือ

แผ่นดินไหว ชาวญีปุนจึงสรา้งสะพานนีโดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพือกําจัดมันจะได้ไม่เกิดภัย

พิบติัขึนอีก ชมศาลกวนอูซึงอยู่บนสะพาน ญีปุนและทีฮอยอันชาวบา้นจะนําสินค้าต่าง ๆ ไว้ทีหน้า

บา้น เพือขายให้แก่นักท่องเทียวท่านสามารถซือของทีระลึก เปนของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น 

กระเปาโคมไฟ เปนต้น 

คา       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหารเมนูกุ้งมังกร 

จากนัน  นําท่านเข้าพักที MAGNOLIA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* มาตรฐานดานังเวียดนาม 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวรเ์ปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบอืงต้นเท่านัน ซึงอาจมกีารเปลียนแปลงแต่โรงแรมทีเข้า

พักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน  นําท่านเดินเทียวและชอ้ปปงในตลาดฮาน ซึงก็มีสนิค้าหลากหลายชนิด เชน่ผ้า เหล้า บุหร ีและของ

กินต่าง ๆ เปนตลาดสดและขายสินค้าพืนเมืองของเมอืงดานัง 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

13.35 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย์ (PG)เทียวบินท ีPG948 

15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 
 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ จํานวนต่อ
กรุป๊ 

ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตยีง พักเดียว 

23 ก.พ. 66 26 ก.พ. 66 30+1 17,999 16,999 4,500 

02 มี.ค. 66 05 มี.ค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

วันทีส ี ช้อปปงตลาดฮาน•สนามบินดานัง•กรุงเทพฯ 

(เช้า/-/-) 
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03 มี.ค. 66 06 มี.ค. 66 30+1 18,999 17,999 4,500 

09 มี.ค. 66 12 มี.ค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

16 มี.ค. 66 19 มี.ค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

23 มี.ค. 66 26 มี.ค. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

30 มี.ค. 66 02 เม.ย. 66 30+1 15,999 14,999 4,500 

05 เม.ย. 66 08 เม.ย. 66 30+1 15,999 14,999 4,500 

06 เม.ย. 66 09 เม.ย. 66 30+1 16,999 15,999 4,500 

12 เม.ย. 66 15 เม.ย. 66 30+1 20,999 19,999 5,500 

13 เม.ย. 66 16 เม.ย. 66 30+1 21,999 20,999 5,500 

20 เม.ย. 66 23 เม.ย. 66 30+1 14,999 13,999 4,500 

27 เม.ย. 66 30 เม.ย. 66 30+1 17,999 16,999 5,500 

11 พ.ค. 66 14 พ.ค. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

18 พ.ค. 66 21 พ.ค. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

25 พ.ค. 66 28 พ.ค. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

01 มิ.ย. 66 04 มิ.ย. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

02 มิ.ย. 66 05 มิ.ย. 66 30+1 17,999 16,999 5,000 

08 มิ.ย. 66 11 มิ.ย. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

22 มิ.ย. 66 25 มิ.ย. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

29 มิ.ย. 66 02 ก.ค. 66 30+1 16,999 15,999 5,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานีรวมรายการทัวร์และตัวเครืองบินแล้ว** 
 

**โปรแกรมอาจมกีารสลับสบัเปลียนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเปนสําคัญ** 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 
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 ตัวเครอืงบนิไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบินBANGKOK AIRWAY(PG) เปน

ตัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

 ทีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ มเงินพักห้อง

เดียว) 

 ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าอาหารทุกมือตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 นาดืมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่ารถโค้ชรบั-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถินและหัวหน้าทัวรน์ําเทียวคนไทย 

 ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิมหากสายการบนิปรบัขึนก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบติัเหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบติัเหตรุะหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครอืงดืมทีสังเพิมพิเศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรดีที

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทยและ/หรือเวียดนามมีการปรับเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพิ มเติม 

และ/หรอื ขอเรยีกตรวจโรคเพิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกนิ 

- ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวรต์ามสินนาใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เงือนไขการสํารองทนีังและการยกเลิกทัวร ์
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การจองทัวร:์ 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 6,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไมน่้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาชาํระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึนไปบริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมดโดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง60วันจะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมดโดยหักค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจรงิ(ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง อาทิเช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง

ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน(ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง อาทิเช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าโรงแรมฯลฯ) 

 ยกเลิกการเดินทาง30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ เก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุป๊) 

 ยกเลิกหรอืเลือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินค่ามดัจําให้ทังหมด 

ยกเว้นในกรณวัีนหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงือนไข

ใดๆทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจําโดยไมม่ีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ เก็บเงินค่าทัวรท์งัหมดโดยไมม่ี

เงือนไขใดๆทังสนิ 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจรงิ 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงือนไขอืน ๆ 
 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเก็บค่าใชจ้่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจํานวนทีบรษัิทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชาํระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15ท่านขึนไป จึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ เลือน

วันเดินทาง หรอื ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบรษัิทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
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 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เชน่ (ตัวเครอืงบนิ, ตัวรถทัวร,์ ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบนิมีการปรบัเปลียนเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนค่าทัวรแ์ละรบัผิดชอบใด ๆ ทังสิน 

 เมือท่านได้ชาํระเงินมัดจําหรอืทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บรษัิทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรท์ังหมด 
 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บรษัิทฯมีสิทธิ ในการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเกดิเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้  

 เทียวบนิ , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผู้มจีุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทยีวเท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บรษัิทฯไม่

รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพิบติัทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิด

เหตสุุดวิสัย ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง

ไม่ได้เกิดจากอุบติัเหตใุนรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงือนไขนีในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแล้วเปนการชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสนิ หากเกิดสิ งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรอืในกรณีทีกระเปาเกิดสูญหายหรอืชาํรุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 
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 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านามันหรือค่าเงิน

แลกเปลียน ทางบรษัิท สงวนสิทธิปรบัราคาตัวดังกล่าว 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทังหมดหรอืบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืชาํระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุป๊ทีเดินทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต้องการนัตีมัดจํากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า

ทัวรท์ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะต้องไม่มีการชาํรุด เปยกนา การขีดเขียนรูปต่างๆหรอืแม้กระทงัตราปมลาย

การต์นู ทีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทกุครงั หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรอืไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได้ ซงึเปนสิ งทีอยูเ่หนือการควบคุม

ของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทังสิน 

 กรณ ี“หญิงตังครรภ”์ ท่านจะต้องมีใบรบัรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชดัเจน สิ งนีอยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ

ทังสิน 

 ภาพทีใชเ้ปนภาพเพือการโฆษณาเท่านัน 

 การท่องเทียวประเทศเวียดนามนันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือเปนการส่งเสริมการ

ท่องเทียวดังกล่าว คือ รา้นหินอ่อน,รา้นไม้ไผ่ รา้นหัตถกรรม เปนต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง

จ่ายค่าทัวรเ์พิม ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีประเทศเวียดนาม ได้รบัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักทีประเทศเวียดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน  

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ

ได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสรมิ 

   โรงแรมในเวียดนามห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรตั และไม่มีอ่างอาบนาบางโรงแรมแต่ 

ละชันจะมี  เพียงไม่กีห้องซึงในกรณีมาเปนครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ

อาจจะได้คนละชนัและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน  ๆ
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯทีได้ระบุในรายการทัวรทั์งหมด** 
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