
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 18119 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

เวียดนามกลาง FEVER  

  ดานงั ฮอยอนั บาน่าฮิลล ์3 วนั 2 คืน พกับาน่าฮิลล ์1 คืน 

  โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE(VN)สายการบินประจ าชาต ิ  

ก าหนดการเดินทางเดือน ม.ค – มี.ค 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองโบราณฮอยอนั หมู่บา้นกัม๊ทาน นัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั 

นัง่กระเชา้บาน่าฮิลล ์สวนดอกไม ้สะพานมือ Golden Bridge  พกับาน่าฮิลล ์1 คืน  



วดัลินหอ์ึ๋ง ชอ้ปป้ิงตลาดฮ่าน  

บรกิารน ้าดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด  + พรอ้มไกดท์อ้งถ่ินช านาญเสน้ทาง  

สมนาคุณฟร ี!!! ...รบัหมวกท่านละ 1 ใบ 

ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 750 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ท่าน  

**ส่วนของหวัหนา้ทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแตท่่านจะเห็นสมควร** 

 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั -  สะพานมงักร  

15.00 น. สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดนามแอรไ์ลน ์

(VN) เคานเ์ตอร ์L ประตู 6 โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจดัเตรียมเอกสารการเดินทางส าหรับทุกท่าน

และน าท่านโหลดสมัภาระ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

18.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN 

626 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)  

19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ของเมืองดานงั ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย

แลว้น าท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง (เวลาประเทศเวียดนามกับ

ประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกนั) 

 จากน้ันน าท่านชม สะพานมังกร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด 

สะพานมังกรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความส าเร็จของประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีความยาวของ

สะพานถึง 666 เมตร ความกวา้งเกือบเท่ากบัถนนถึง 6 เลนส ์และเช่ือมต่อกนัสองฝากของแม่น ้าฮัน 

สะพานมงักรน้ีออกแบบและสรา้ง ออกมาเพ่ือเป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนฟูประเทศและฟ้ืนฟูในดา้นของ



เศรษฐกิจ และไดม้ีการเปิดใชส้ะพานแห่งน้ีในปี2013 ท่ีผ่านมา ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเอกลกัษณ์

ความเป็นประเทศเวียดนามและบวกกบัเทคโนโลยีท่ีร่วมสมยั ตวัสะพานจึงออกมาในรูปแบบท่ีสวยงาม

โดยในเวลากลางคืนจะมีการประดบัไฟ LED หลากสีสนักว่า 1,000 หลอด อย่างสวยงามตระการตา 

ท าใหส้ะพานแห่งน้ีโดดเด่น  

ในช่วงวนัเสาร-์อาทิตยส์ะพานแห่งน้ีมีการโชวม์งักรพ่นไฟ พ่นน ้าอยา่งอลงัการ ในเวลา 21.00 น. 

ที่พกั  โรงแรม MERRY HOTEL ระดบั 3ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สอง ดานงั-หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - เมืองโบราณฮอยอนั – หมู่บา้นกัม๊ทาน – นัง่เรือกระดง้– 

บา้นโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอ–ู วดัลินหอ์ึ๋ง - กระเชา้บานาฮิลล ์– สวนดอกไม ้-

สะพานมือ Golden Bridge - บานาฮิลล ์Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)    

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

 เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศตะวนัตกและทิศ

ใตติ้ดกบัจงัหวดักว่างนาม ส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต้ เมืองดานัง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอย

ไปทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห ์ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร เมืองเวเ้คย

เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็นเมืองท่ีมีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อน 

สลบัซบัซอ้นและยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เหตุเพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าให้

เกิดเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคญั น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอนั เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็ก

ริมฝั่งทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดักว่างนาม ใน

อดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องคก์ารยูเนสโก

ไดข้ึ้ นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรม

ทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์

ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ระหวา่งทางน าท่านแวะเขา้หอ้งน ้าท่ีหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ท่ีน้ี



นับเป็นหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลกัท่ีลว้น

ประดิษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท่้านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตาม

อัธยาศัย จากน้ันเดินทางถึงเมืองฮอยอัน น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน น าท่านสัมผัสกับ

ประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น ้า

ลอ้มรอบ ในช่วงสมยัสงครามน้ันจะเป็นท่ีพกัของเหล่า 

 

 ทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพการท าประมงเป็นหลกั ในระหว่างท่ีให้

ท่านท าท ากิจกรรม ล่องเรือกระดง้ น้ันท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบา้น และ

ระหว่างท่ีล่องเรือกระดง้อยู่น้ันชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัรอ้งพลงพ้ืนเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะ

เพ่ือประกอบเป็นจงัหวะดนตรี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ บา้นโบราณ Old House of Tan Sky ซ่ึงบา้น

หลงัน้ีเคยเป็นบา้นหลงัเดิมของชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดีในสมยัน้ัน บา้นโบราณแห่งน้ีมีความเก่าแก่

และมีอายุมากกว่า 200 ปี ปัจจุบนัไดบ้ ารุงรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นท่ี 

7 ของตระกูลอีกดว้ย ในส่วนของการออกแบบน้ันตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทาง

สถาปัตยกรรมของประเทศจีน ผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่น และยังคงความดั้งเดิมของเวียดนามไว ้

ดา้นหน้าและดา้นหลังของบา้นหลังน้ีจะติดกับถนนดา้นหลังจะอยู่ใกลก้ับแม่น ้าทูโบนท่านสามารถ

ถ่ายรูปเพ่ือเก็บภาพบรรยายกาศของท่ีน้ีได ้น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขั้นจาก

ชุมชนชาวญ่ีปุ่น เมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศักด์ิสิทธ์ิ เช่ือกนัว่าสรา้งข้ึนเพ่ือสวด

ใหก้บัวิญญาณของมงักร ชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือท่ีว่ามงักรน้ันอยู่ใตพิ้ภพ ส่วนตัวมงักรน้ันอยู่ท่ีประเทศ

อินเดียและหางน้ันอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น ส่วนล าตวัน้ันอยูท่ี่เวียดนาม เมื่อใดท่ีมงักรเกิดการพลิกตวัจะท า

ใหป้รากฎการณ์น ้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงช่วยกนัสรา้งสะพานน้ีขึ้ นมาโดยตอกเสาเข็มลง

กลางล าตัวเพ่ือก าจดัมงักรไม่ใหเ้กิดภัยพิบติัขึ้ นอีก จากน้ันน าท่านชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บนสะพาน

ญ่ีปุ่น ละแวกน้ันจะมีชาวบา้นน าสินคา้ต่างๆออกมาเรียงรายไวท่ี้หน้าบา้น เพ่ือใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ลือก



ซ้ือสินคา้ท่ีระลึก เพ่ือเป็นของฝาก ส่วนใหญ่สินคา้ท่ีนักท่องเท่ียวนิยมซ้ือกลับไปจะเป็นของจ าพวก 

กระเป๋า และ โคมไฟพ้ืนเมือง เป็นตน้  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

                    จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลาง อยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ 

นอกจากเมืองสุดฮิตอย่าง ฮอยอัน และ  ดานัง ก็เป็นอีกเมืองท่ี

นักท่องเท่ียวแห่กนัมาชมธรรมชาติ ใหท่้านแวะสกัการะ วดัลินหอ์ึ๋ง เป็น

วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งน้ีเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่

กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเช่ือของชาวบ้านแถบน้ี 

นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนของเจา้แมก่วนอิมองคใ์หญ่ ซ่ึงมีความสูงถึง 67 

เมตร ซ่ึงตั้งอยู่บนฐานดอกบวักวา้งถึง35 เมตร มีความเช่ือท่ีว่าคอยปก

ปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วดั

แห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นไดใ้หค้วามเคารพและเขา้มา

สกัการะเป็นจ านวนมาก จากน้ันน าท่านออกเดินทางเพ่ือเขา้สู่บานาฮิลลส์ถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุด

ในเวียดนามกลางสถานท่ีแห่งน้ีถูกคน้พบในสมยั

ท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนาม หลงัจากน้ัน

ไดม้ีการสรา้งถนนและมีทางออ้มขึ้ นไปดา้นบน

ของภูเขา และได้เร่ิมมีการสร้างสถานท่ีตาก

อากาศโรงแรม และรีสอร์ทขึ้ นมา รวมถึงส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ี

พกัผ่อน  

จากน้ันน าท่าน นัง่กระเช้าข้ึนสู่บานาฮิลล์ 

กระเช้าแห่งน้ีได้รับการบันทึกสถิติโลกจาก 

World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุด

ในประเภท Non Stop น้ันหมายถึงการไม่หยุด

แวะพัก ซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 5,042 เมตร 

และเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงมีความสูงถึง 



 

 1,294 เมตร โดยนักท่องเท่ียวจะไดส้ัมผัสกับปุยเมฆเน่ืองจากมีบางจุดท่ีกระเชา้จะลอยต า่ท าให้

นักท่องเท่ียวจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศท่ีสดช่ืนในยามเชา้จนลืมไปซะดว้ยซ ้าว่าท่ีน้ีเอเชีย เพราะส่ิงท่ี

เห็นน้ันเหมือนกบัยุโรปเวียดนามน้ันเองใหทุ้กท่านไดส้มัผัสกบัประสบการณ์ท่ีเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่ง

ต านานและจินตนาการของการผจญภัยท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวน

สนุก ยกเวน้ พิพิธภัณฑส์ามมิติท่ีไม่รวมใหใ้นรายการ) เคร่ืองเล่นท่ีเป็นสวนสนุกของบานาฮิลล์ให้

ท่านไดเ้ล่นเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D 

โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กท่านระทึกขวญัไปกับเคร่ืองเล่น นอกจากน้ียงัมี

รา้นชอ้ปป้ิงใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย และยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกใหท่้าน

ไดล้องพิสูจน์อีกมากมาย จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ดินชม สะพานมือ Golden Bridge ซ่ึงเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีพ่ึงเปิดใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมาน้ี อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมวิวทิศ

ทศัน์ 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล ์แบบบุฟเฟตน์านาชาต ิ(3)   

ทีพ่กั  โรงแรม Mercure French Village Bana Hills บนเขาบาน่าฮิลล ์ 

โรงแรมบน บานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น หากทา่นตอ้งการพกัหอ้งละ 3 ทา่น ตอ้งใชห้อ้ง 

Family Bunk และเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 150 บาท 

วนัที่สาม  บาน่าฮิลล ์- ดานงั–ตลาดห่าน- กรุงเทพ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดหา่น ซ่ึงในตลาดมีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไม่ว่าจะ

เป็น เส้ือผา้ , กระเป๋า , รองเทา้ , เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์, รวมถึงของหวานชอ๊คโกแลตต่างๆ 

 



เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตดิานงั  

15.20 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINE เที่ยวบินที่ VN 
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17.00 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

**อตัราค่าบริการทวัร*์* 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พกัเดี่ยว 

18-20 ม.ค.63 12,950 12,950 3,000 

20-22 ม.ค.63 11,950 11,950 3,000 

3-5 ก.พ.63 11,950 11,950 3,000 

15-17 ก.พ.63 12,950 12,950 3,000 

21-23 ก.พ.63 12,950 12,950 3,000 

23-25 ก.พ.63 12,950 12,950 3,000 

28 ก.พ.-1 มี.ค.63 12,950 12,950 3,000 

 

*** ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ จงึไม่มีราคาตัว๋ส าหรบัเด็กอายตุ  า่กว่า 12 ปี  ***** 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยว ตามกฎหมายของ

ประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็น

ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋า  สมัภาระท่านละไมเ่กิน 23 กก./ใบ/คน   

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางเวียดนาม

ไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์ านักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่

เกิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

× คา่ทิปมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 750 บาท** ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน** 

× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

เดินทางข้ึนต า่ 15 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ล่วงหนา้  

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ  าท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดินทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช  าระมดัจ  าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีน่ังใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิโดยไม่มีเง่ือนไข 

 เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่ อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 หากช าระเงินในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายช่ือส ารองท่ีนั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยัน

ว่าตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวทรปิใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง

ต า่ 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 



เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน 

ไดทุ้กกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ

ท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง

ท่านลกูคา้และบริษทั 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวี้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจ

ท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถใน

การบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ต่อคนต่อวนั 



15. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนัน้ันๆ 

มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


