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เวยีดนามกลาง ดานงั-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3 วนั 



PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

(เทีย่วบนบานาฮลิลเ์ต็มวนั) 
 บนิเชา้กลบัค า่ ไมเ่สยีวนัเทีย่ว อาหารครบทกุมือ้ 

ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว เทีย่วบานาฮลิล ์ 
เทีย่วเมอืงดานงั ชมสะพานมงักร สะพานแหง่ความรกั คารฟ์ดรากอ้น  

สดุพเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์
อิม่อรอ่ย เมนแูหนมเนอืงตน้ต าหรบั และกุง้มงักร 

แถมฟรกีระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ 
คอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-เมอืงดานงั-สะพานแหง่ความรกั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น
เมอืงฮอยอนั-สะพานญีปุ่่ น-บา้นเลขที ่101-ศาลเจา้กวนอ-ูหมูบ่า้น
แกะสลกัหนิออ่น-น ัง่เรอืกระดง้ 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Air Asia พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD634 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง

ดานัง เมอืงส าคัญทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม  
 

ในการทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามไมต่อ้งปรบัเวลา เนือ่งจากเวลาทอ้งถิน่ 
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย 

 
  น าท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่

เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืงดานัง
ไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่ว
ส ว่นใหญ ่ที ม่ า เม อืงดานังต อ้ งแวะชมความ
สวยงามและชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพาน
มังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่ ่นน ้ าจากปาก
คลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยี์
ต อ้ น ร ับแขกบ า้นแขก เม อื งของดาน ัง  ซึ ง่
คารฟ์ดรากอ้นนี้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม 
หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิ
ใหญ ่ เร ยีนสงูขึน้ก ็จะกลายร ่างเป็นมังกรมา
ชว่ยเหลอืประเทศชาต ิและชมสะพานแห่งความรัก ทีถู่กประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ 
ใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นเดินทางสู่เม ืองฮอยอนั น าท ่านแวะชม
หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไป
ทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก 
จากนัน้น าท่านน ัง่เรอืกระดง้ เอกลักษณ์อย่าง
หนึง่ของชาวเมอืงฮอยอัน(Bamboo basket 
boat) พาท่านนั่งเรอืกระดง้ ส ัมผัสวถิชีวีติชาว
เวยีดนาม จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลก
ฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู ่ที่
บา้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มหีลังคา
ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็น
สถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการ
แกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัย
โบราณของชาวจนีแล ว้ตรงไปไหวพ้ระที ่วดั
กวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋นทีน่ับถอื
กวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขาย
เป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบ
สถานทีแ่ห่งนี ้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์
ชมสะพานญีปุ่่ น  สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่วา่ถูกสรา้งเพือ่
เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน 
และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซึง่สรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่
ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้
พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอื
อันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไม ้
แกะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั) 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel 
Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2 บานาฮลิล(์ตลอดท ัง้วนั)-สะพานมอื-สวนดอกไม-้โรงเก็บไวน-์ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาบานาฮลิล ์ห่างจากตัว
เมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้
ประกอบไปดว้ย รีสอร์ทโรงแรม น าท่านสู่จุด
ไฮไลต ์น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบนภูเขาบานาฮลิล ์
ทีไ่ดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record 
วา่เป็นกระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ในประเภท Non 
Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบา
นาฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนาม
กลาง ถูกคน้พบในสมัยที่ฝร่ังเศสเขา้มาปกครอง
เวยีดนาม  

  (รวมค่าเขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้าไป-กลบั ค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกและนอกสวน
สนกุทกุอยา่ง ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ข ีผ้ ึง้ และ บา้นผสีงิ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใหท้่านอสิระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  
(Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็น
เหมอืนเมอืงแห่งเทพนยิายที่สวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มี
หลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถ ้า
ไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน จากนัน้น าท่าน
ชมสะพาน  สทีอง หรอืสะพานมอื สถานทีท่่องเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์
อยา่งสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล ์ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาวและโรงเก็บไวน ์ตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานงั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 
Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่3  ดานงั-วดัหลนิอึง๋-ตลาดฮาน-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่
ทีส่ดุของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้
และจติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้  ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและ
เทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบ
นี้ นอกจากนี ้ยังมรี ูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มี
ความสงูถ งึ  67เมตรสงูทีส่ ดุ ในเวยีดนาม 
ตัง้อยู ่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35เมตร ยนืหัน
หลังใหภ้ ูเขาและหันหนา้ออกทะเล  คอย
ปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา
นอกชายฝ่ังและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 
18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัด
แห ่งนี ้น อกจ าก เป็ นสถานที ศ่ ัก ดิ ส์ ทิ ธิ ท์ี่
ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยัง
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็น
อกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสูต่ลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  

เย็น รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวียดนามที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศ
ฝร่ังเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
น าทานเดนิทางสูท่่าอากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

18.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Air asia เทีย่วบนิที ่FD639  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

20.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 

 



PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 
29-31 ม.ีค. 63 8,999 8,999 4,500 

03-05 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

04-06 เม.ย. 63 13,999 13,999 4,500 

05-07 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

10-12 เม.ย. 63 13,999 13,999 4,500 

11-13 เม.ย. 63 14,999 14,999 4,500 

13-15 เม.ย. 63 14,999 14,999 4,500 

14-16 เม.ย. 63 13,999 13,999 4,500 

15-17 เม.ย. 63 13,999 13,999 4,500 

16-18 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

17-19 เม.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

18-20 เม.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

24-26 เม.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

25-27 เม.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

30 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

01-03 พ.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

02-04 พ.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

03-05 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

04-06 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

08-10 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

09-11 พ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15-17 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

16-18 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

21-23 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

22-24 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

23-25 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

28-30 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

29-31 พ.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

30 พ.ค.-01 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

04-06 ม.ิย. 63 12,999 12,999 4,500 

05-07 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

06-08 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

11-13 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

12-14 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

13-15 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

18-20 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

19-21 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

20-22 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

24-26 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

25-27 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

26-28 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

27-29 ม.ิย. 63 11,999 11,999 4,500 

03-05 ก.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

04-06 ก.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

05-07 ก.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

06-08 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

09-11 ก.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

10-12 ก.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

11-13 ก.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

17-19 ก.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

18-20 ก.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

24-26 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

25-27 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

26-28 ก.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

31 ก.ค. – 02 ส.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

01-03 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

07-09 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

08-10 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

14-16 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

15-17 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

21-23 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

22-24 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

28-30 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

29-31 ส.ค. 63 10,999 10,999 4,500 

01-03 ก.ย. 63 8,999 8,999 4,500 

04-06 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

05-07 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 



PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

11-13 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

19-21 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

26-28 ก.ย. 63 11,999 11,999 4,500 

03-05 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

10-12 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

11-13 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

12-14 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

13-15 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

14-16 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15-17 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

18-20 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

19-21 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

20-22 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

21-23 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

22-24 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

23-25 ต.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

25-27 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

26-28 ต.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

27-29 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

28-30 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

29-31 ต.ค. 63 11,999 11,999 4,500 

07-09 พ.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

14-16 พ.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

21-23 พ.ย. 63 12,999 12,999 4,500 

05-07 ธ.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

08-10 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

09-11 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

13-15 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

14-16 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

15-17 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

16-18 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

17-19 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

20-22 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

21-23 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

22-24 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

23-25 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

24-26 ธ.ค. 63 12,999 12,999 4,500 

25-27 ธ.ค. 63 13,999 13,999 4,500 

27-29 ธ.ค. 63 13,999 13,999 4,500 



PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

28-30 ธ.ค. 63 14,999 14,999 4,500 

29-31 ธ.ค. 63 14,999 14,999 4,500 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 14,999 14,999 4,500 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 15,999 15,999 4,500 
ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2 ปี 

4,900 บาท 

ราคาจอยแลนด ์หกัคา่ต ัว๋ทา่นละ 2,000 บาท 

 
 
 

 
 
 

 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่
ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่
มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถาม
ยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยู่
เหนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 3-5 
วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์
ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการ
เดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุป๊มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไม่
สามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ได้
ท ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 
 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา 
หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวาม
จ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษิทัเสยีหาย 
รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสุ่ดเท่าจ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
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PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

 
 

 

 

 
 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิโดยสารช ัน้ประหยดั ไป-กลบั พรอ้มคณะ รวมคา่ภาษสีนามบนิ และคา่ธรรมเนยีม   
     เชือ้เพลงิ (ยกเวน้หากมกีารประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่น 
     ภายหลัง) และเนือ่งจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของ   
    สายการบนิ 

 น า้หนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั  และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ    
    และไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่ว และรบัสง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่ทีพ่กัตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั พกัหอ้งละ 2 ทา่นหรอื 3 ทา่น  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณา
ตดิตอ่พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการ
เดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนั้นขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับ
เดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  
    (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 



PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

 

  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่  
    คา่ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ 
 คา่น า้หนกักระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
 คา่ภาษนี า้มนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดอ้อกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ทปิคนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาท ตอ่ทา่น/ตอ่ทปิ (บงัคบัตามระเบยีบ   
    ธรรมเนยีมของประเทศ) 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากไทย แลว้แตส่นิน า้ใจของทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และ    
    คนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ) 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 
 

 
 

   เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
- การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรณุาส ารองทีน่ ัง่และช าระมดัจ า จ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น ภายใน 1 วนั เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ
เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่น ัน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิ
การเดนิทางโดยอตัโนมตัทิ่านจะโดนยดึมดัจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ  คนืได ้อนั
เนือ่งมาจากบรษิทัฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้

น ัน้แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ ัง่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทนัท ีหลงัจากท า
การจองแลว้ กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรบัการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกต ัว๋หรอืค า
ขอพเิศษเพิม่เตมิตา่งๆ  ใหแ้กพ่นกังานขาย และหากทา่นช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืท ัง้หมด 
บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้  

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีู ้

เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึง่ท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษิทัฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้
อยา่งนอ้ย 3-5 วนักอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะคนื
เงนิท ัง้หมดใหท้า่นหรอืจดัหาทวัรอ์ ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรบัการดแูลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้เนือ่งจากการขอ
ใชว้ลีแชรใ์นสนามบนิน ัน้ ตอ้งมขี ัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยท ัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ด ้

โดยตรงกอ่นท าการจอง และหากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ ีน่ ัง่รถเข็น (Wheel-
chair), เด็ก, ผูส้งูอายแุละผูท้ ีม่โีรคประจ าตวัหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 
ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ 

ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงน ัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรฐัของประเทศน ัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบวา่ทางบรษิทัฯและมคัคเุทศกห์รอืหวัหนา้ทวัร ์ไมม่สีทิธิท์ ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ท ัง้ส ิน้ เพราะ

อ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษิทัฯ 

มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศ

อยา่งผดิกฎหมาย และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่

นอ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
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- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้ บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่ม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

    เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้25 วนั กอ่นการเดนิทาง)  

กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์าก

โรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่น

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ  

ในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิทกุกรณี 

    เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนัและภาษสีนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการ

บนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนือ่งจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาท

ของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 รายการทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หนึง่ หลงัจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่
อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกั  โดยมหีอ้งพกั
ส าหรบัผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่กั 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้ 

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้
แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบั
เทา่น ัน้ 

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนือ่งจากเป็นการจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล 
ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีที่
นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนงัสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษิทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า
หรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ
นกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดั
หยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัและรบัทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ น ัน้แตกตา่งกนั 
ซึง่ทางบรษิทัฯ จะพยายามจดัหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 3 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ได้

อยา่งนอ้ย 15 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 
 เมื่อมีการออกต ั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อนัเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 
 หากท่านไม่ไดร้่วมบรกิารทานอาหาร หรอืค่าต ั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้
เนือ่งจากคา่บรกิารทีเ่วยีดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 
 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า
เหตผุลใด  ๆก็ตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 



PVN20-FD เวยีดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วัน (FD) บนิเชา้-กลบัเย็น เทีย่วเต็มวัน 

 

 
 

 


