
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23121 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท 

(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ VZ 960 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่

เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและ

เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็น

เมืองท่าท่ีส าคัญ  

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut 

Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของ

เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี ่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 

วันแรก สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • หมู่บ้านก๊ัมทาน  •  น่ังเรอืกระด้ง  •  เมืองโบราณ

ฮอยอัน                   (-/-/เย็น)  

  

 



 
 

ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรี

สุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การ

ยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศ

เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน  

 



 
 

 

จากนั้น  น าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัด

นี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การน าธูปที่

ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Skyบ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อ

เจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 

ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัว

อาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนน

เหวียนไทฮ็อกท าเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น ้าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์

และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนได้เป็นอย่างดี   



 
 

 

น าชม  สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  ที่สร้าง

ขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนล าตัว

อยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน ้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลง

กลางล าตัวเพ่ือก าจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะ

น าสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพ่ือขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีก

ด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 

ค ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น  น าท่านเข้าพักท่ี LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

 

 
วันทีส่อง บาน่าฮิลล์ • สะพานมังกร • สะพานรกั • รา้นไม้ไผ่ • ดานัง    (เช้า/กลางวัน/เย็น)

    

 



 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามา

ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใช้เป็น

สถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั ่งกระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้ เห็นวิว

ธรรมชาติทั้งน ้าตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝัน)  

 

จากนั้น  นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้า

ไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 

1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์อันสด

ชื่นจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ ้าว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 

องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ น าท่านชมสะพานสี

ทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์  



 
 

 

จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดู

อย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านาน

และจินตนาการของการผจญภัยที ่สวนสนุก 

The Fantasy Park(รวมค่าเครื ่องเล่นบน

สวนสนุก ยกเว้น หุ ่นขี ้ผ ึ ้งที ่ไม่รวมให้ใน

รายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของหนัง 

4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไป

จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอ

ท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 



 
 

 

ชมเมืองฝรั ่งเศส เป็นตึกออกแบบมาได้

บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียง

แค่เวียดนาม ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย 

มีมุมถ่ายรูปเช ็คอินสวยๆหลายมุม    Le 

Jardin d’ Amour เป ็นสวนสวยสไตล์

ฝรั ่งเศสที่มีทั ้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูป

สวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar อีกด้วยค่ะ ด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่ม

ไวน์  

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 



 
 

 

จากนั้น  น าท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จ

แห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น ้าฮัน

ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ 

และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว จากนั้น น าท่านชม สะพานรัก 

(Love Bridge) ซึ ่งอยู ่ถัดไปไม่ไกลกันมากนัก ให้ท่านได้ชมวิวของสะพานที่ตั ้งอยู ่ริมน ้าที่มีความสวยงาม 

สามารถมองทอดยาวออกไปจะเห็นวิวของเมืองดานังได้อีกด้วย  จากนั้น น าท่านช้อปปิ้ง ร้านไม้ไผ่(Bamboo 

Shop) ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย 



 
 

 
 

ค ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น  น าท่านเข้าพักท่ี LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่

เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่

กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความ

สูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง  35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครอง

ชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอ

พรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง 

วันทีส่าม วัดลินห์อ๋ึง • ช้อปปิ้ งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ    (เช้า/-/-) 

 



 
 

 

จากนั้น น าท่านเดินเที่ยวและช้อปปิงใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ 

เป็นตลาดสดและขายสินค้าพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

13.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)  เที่ยวบินที่ VZ 961    

14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
 

วันเดินทาง วันเดินทางกลับ จ านวนต่อกรุ๊ป ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

17 มิ.ย.65 19 มิ.ย.65 30+1 9,999 9,999 3,000 

08 ก.ค.65 10 ก.ค.65 30+1 10,999 9,999 3,000 

15 ก.ค.65 17 ก.ค.65 30+1 9,999 9,999 3,000 

27 ก.ค.65 29 ก.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

29 ก.ค.65 31 ก.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

10 ส.ค.65 12 ส.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

12 ส.ค.65 14 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

26 ส.ค.65 28 ส.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

07 ต.ค.65 09 ต.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

14 ต.ค.65 16 ต.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท 

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว** 
 

อัตราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ)  

เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได ้

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 



 
 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมงหรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 



 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 

30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่

ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 



 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช ้จ ่ายทั ้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง  

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง 

หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ

นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 



 
 

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับ

ราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่

การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเส

ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 
 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 

ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือ

ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็

จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) 

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี  

เพียงไม่กี ่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้นและบาง 

โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมั ดจ า

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการ

ทัวร์ทั้งหมด** 

 

 
 
 



 
 

 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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