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     รหัสโปรแกรม : 26358 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D 3N 

ทัวร์ เรียล เรียล…ดานัง ใส ใส วัยรุ่นชอบ 
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08.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ 

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ หลงัจาก CHECK IN และโหลดสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

 

 

อิสระใหท้่านพกัผ่อนกบับรกิารอาหารว่างและเครื่องด่ืม เติมความสดชื่นก่อนเดินทาง ใชบ้รกิารหอ้ง

รบัรองผูโ้ดยสารของสายการบินบางกอกแอรเ์วยก์่อนขึน้เครื่อง 

 

 

วนั โปรแกรมทวัร ์
ม้ืออาหาร โรงแรม 

เชา้ เที่ยง เย็น  
1 สนามบินสวุรรณภมูิ - สนามบินนานาชาติ

ดานงั – เมืองเว ้- วดัเท่ียนม ู่ - ชอ้ปป้ิง

ตลาดดองบา - ล่องเรือชมการแสดงจกัร

พรรคบนเรือ 

- ✈ 🍽 
 

MIDTOWN HUE 

HOTEL หรือเทียบเท่า  

★★★★ 

2 พระราชวงัไดนอย - นัง่รถซิโคลช่มเมือง

เว—้แวะรา้น OTOP – ขึ้นกระเชา้บานาฮิลล ์

สวนสนกุบานาฮิลล ์สวนดอกไม ้

🍽 
 

🍽 
 

🍽 
 

MERCURE BANA 

HILL FRENCH 

VILLAGE HOTEL 

★★★★ 

3 บานาฮิลล ์– ชมสะพานมือ รถรางขึ้นเขา 

อโุมงคเ์ก็บไวน ์– ลงกระเชา้ไปหมู่บา้นหิน

อ่อน – นัง่เรือกระดง้ – เยีย่มเมืองโบราณ

ฮอยอนั – ดานงั ถ่ายรปูกบัสะพานมงักร 

 

🍽 
 

🍽 
 

🍽 
 

GLAMOUR HOTEL 

หรือเทียบเท่า★★★★ 

4 ไหวพ้ระวดัหลินอ๋ิง - สนามบินดานงั – 

สนามบินสวุรรณภมูิ 

 

🍽 
 

🍽 
 

✈ 
 

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมีการสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง – เมืองเว้ – วัดเจดียเ์ทยีนมู่ 
            ช้อปป้ิงตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมการแสดงจักรพรรดิ์บนเรือ  

ส ำหรับสมำชิก Flyer Bonus สำมำรถสะสมไมล์ได้ เมื่อบินกับสำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ 
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10.55 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองดานงั โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินท่ี PG947 (มีบริการ

อาหารรอ้นบนเครือ่งบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง 

12.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ดานงั (DANANG) เมืองท่าติด

ทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็น อนัดบั 4 ของเวียดนาม ตัง้อยู่ระหวา่งกรุงฮานอยกบันครโฮจิมินท ์

(เวลาทอ้งถิ่นที่เวียดนามเท่ากบัประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย

แลว้ ***เที่ยวบนิอาจมีการเปล่ียนแปลงทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองเว้ (HUE) เมืองหลวงเก่าในสมยัราชวงศเ์หงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488  

สถานที่มีอยู่ทั่วเมือง ตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศรมิฝ่ังแม่น า้หอม พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสงู  

ซึ่งเต็มไปดว้ยหิน ภเูขาไฟ หาดทราย เนินทรายและทะเลสาบ ยงัเป็นเขตพืน้ที่ป่าไมส้  าคญัที่สดุของ

เวียดนาม (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชม)  

น าท่านชมเจดียเ์ทยีนมู ่(THIEN MU PAGODA) หรือวดัเทพธิดาราม ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้หอมสรา้ง

ขึน้ พ.ศ. 2144 โดยขนุนางเหวียนฮวาง (NGUYEN HOANG) เจา้ผูป้กครองเมืองเว ้
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จากนัน้น าท่านสูต่ลาดดองบา (DONG BA MARKET) ตลาดใหญ่และเป็นศนูยกล์างทางการคา้ที่

ใหญ่ที่สดุตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้หอม มีสินคา้มากมายหลากหลายประเภท บรเิวณรอบนอกจะเป็นพวก

สินคา้ของฝากของที่ระลกึ ดา้นในจ าหน่ายของใชท้ั่วๆไปและมีโซนตลาดสด อิสระท่านชอ้ปป้ิงเลือก

ซือ้สินคา้ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  

น าท่านล่องเรือมงักรชมแม่น า้เฮือง หรือแม่น า้หอม ผ่านสะพานประวติัศาสตร ์สมยัสงคราม ชมวิถี

ชีวิตชาวบา้นที่ขดุทรายขาวเป็นอาชีพ พรอ้มชมการแสดง ศิลปะการขบัรอ้งดนตรีพืน้เมืองของชาวเว ้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัรคาร (1) 

ที่พกั   MIDTOWN HUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

 
 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (2) 

น าท่านชมบรเิวณภายนอก พระราชวังไดนอย (ถ่ายรูปด้านนอก) หรือ พระราชวงัตอ้งหา้ม  

สรา้งขึน้โดยกษัตริยล์องราชวงศเ์หงียน ใน พ.ศ.2348 พรอ้มกบัการสถาปนาเมืองเวเ้ป็นราชธานี 

ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝ่ังแม่น า้หอม มีเนือ้ที่ 52 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะการสรา้งยึดเอาแบบอย่างมาจาก

พระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ท าใหห้ลายคนกล่าวว่าพระราชวงัไดนอยเหมือนกบั 

พระราชวงักูก้งทกุประการเพียงแต่ย่อขนาดใหเ้ล็กลงเท่าน้นัเอง ดงัน้ันพระราชวงัไดนอยจึงถกูเรียก

อีกชื่อหนึ่งว่า "พระราชวงัตอ้งหา้ม" แห่งเมืองเวียดนาม 
 

 

 

 

 

 

  

วันทีส่อง  พระราชวังไดนอย - น่ังรถซิโคล่ชมเมืองเว้ – แวะร้าน OTOP – บานาฮิลล ์
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พิเศษ!! น่ังรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) ชมเมืองเวซ้ึ่งเป็นจดุเด่นและเอกลกัษณข์องเวียดนาม 

(ไม่รวมค่าทปิคนขีส่ามลอ้ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านัน้แลว้แต่ความพงึพอใจ

ของท่าน) 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหาร Seafood ณ ภตัรคาร (3) 
หลงัอาหารน าท่านแวะชม ร้านเย่ือไม้ไผ่ เป็นรา้นของฝากที่มีเอกลกัษณ ์พบกบัสินคา้ที่ผลิตมาจาก

เยือ้ไมไ้ผ่ อาทิเช่น หมอน ถงุเทา้ ผา้ เช็ดตวั อิสระ ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ที่ระลกึ และสินคา้พืน้เมือง

ตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู ่เขาบานาฮิลล ์(BA NA HILL) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  

ใหท้่านไดพ้กัผ่อนชมวิวบนรถ สูเ่ขาบานาฮิลล ์(BA NA HILL) อยู่ในจงัหวดัดานงั ห่างจากตวัเมือง

ประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,487 เมตร ภเูขาแห่งนีถ้กูเนรมิตขึน้มาใหม่

ใหม่ทัง้โรงแรมที่พกั วดัวาอาราม หมู่บา้นฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม ้พรอ้มกบัสะพานรมิเขาสดุ

อลงัการแห่งใหม่  

HILIGHT!! นั่งกระเชา้ยาวที่สดุในโลกไดร้บัการบนัทกึ สถิติโลกโดยเวิลดเ์รคคอรด์ WORLD 

RECORD ประเภท NON STOP กระเชา้นีม้ีความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดี

ที่สดุของเวียดนามกลางถูกคน้พบในสมยัที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม ไดส้รา้ง “แฟนตาซี 

ปารค์” สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่สรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม 

ตัง้อยู่ท่ามกลาง สายหมอกบนยอดเขาแห่งนี ้

 

 

น าทกุท่านไดส้มัผสักบัประสบการณส์ดุเหวี่ยงที่ “Fantasy Park” สวนสนกุในรม่ที่ใหญ่ที่สดุของ

เวียดนามอยู่บนเขาบานาฮิลล ์Park (ราคาทวัรร์วมค่าเครื่องเลน่ภายในสวนสนกุทกุเครื่องเลน่ 
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ยกเวน้พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ และเครื่องเลน่ที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) ไดร้บัแรงบนัดาลใจในการสรา้งมา

จากนวนิยายเร่ือง “Journey To The Center of the Earth” และ “Twenty Thousand under the 

Sea” รอตอ้นรบันกัท่องเที่ยวมาผจญภยัแนวแอดเวนเจอร ์มีทัง้หมด 3 ชัน้ดว้ยกนั ปลอดปล่อยความ

สนกุสดุมนั ส าหรบัเครื่องเลน่ยอดฮิตของสวนสนุกที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร ์มาแลว้ตอ้งเลน่ ถา้ไม่เลน่

ก็เหมือนจะมาไม่ถึง ไดแ้ก่ 

               “Alpine Coaster” รถรางกลางแจง้ที่เหลา่ขาลยุชอบความเร็วไม่ควรพลาด รถจะเคลื่อน

ตวัไปตามรางโดยที่คณุสามารถควบคมุความเร็วได ้จะแล่นแบบชิลล ์ๆ หรือจะแลน่แบบเรว็ เพิ่ม

ความสะใจก็แลว้แต่เลือกกนัเลย แถมระหว่างทางก็จะไดช้มวิวสวย ๆ ของเมืองดานงับนภเูขาบานา

ฮิลลแ์บบ 360 องศา 

               “Tower Drop” หรือที่คนไทยเรียกว่า “นางฟ้าตกสวรรค”์ เอาใจผูท้ี่ชอบทา้ทายความสงูให้

มาปลอ่ยเสียงกรีด๊ดดดดกนัที่นี่ ดว้ยตวัเครื่องเลน่ที่สงูถึง 29 เมตร ตอนที่เครื่องก าลงัเคลื่อนตวัขึน้ไป

เรื่อย ๆ ยงัจดุบนสดุว่าเสียวแลว้ ตอนที่ทิง้ตวัลงมาอย่างเร็วเสียวย่ิงกว่า  

 นอกเหนือจากเครื่องเลน่ที่เป็นไฮไลตเ์ด็ดประจ าสวนสนุกแห่งนีแ้ลว้ ยงัมีเครื่องเลน่ 4D 5D ภาพ

สมจรงิ และหากใครที่ชอบกิจกรรมปืนเขาที่นี่ก็มีมาไวบ้ริการเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ที่มีดอกไม้

หลากหลายพนัธุถ์กูจดัเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ที่มีมมุถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้าม 

ใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า (บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบานาฮิลล)์ (4) 

ที่พกั   MERCURE BANA HILL FRENCH VILLAGE HOTEL  

หมายเหตกุรณีลกูคา้เดินทาง 3 ท่าน หอ้งพกับนบานาฮิลลเ์ป็ นหอ้งแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 

ชัน้ 2 เตียง) มีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง/คืน *** เนื่องดว้ยหอ้งพกับนบานาฮิลล ์ไม่มีหอ้งพกั

บรกิารส าหรบั 3 ท่าน ***  

***คืนที่เขา้พกับนบาน่าฮิลลอ์าจมีสลบัคืนเขา้พกัแต่ทัง้นีร้ายการท่องเที่ยวยงัคงเหมือนเดิม*** 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (5)  

น าท่านชมสะพานทอง (GOLDEN BRIDGE) มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้ารมิ

หนา้ผาที่สวยงามมากท่ีสดุในโลก ถกูเนรมิตใหต้ัง้อยู่รมิหนา้ผาบนยอดเขาสงูจากระดับน า้ทะเลราว 

ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทัง้หมด ประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พรอ้ม

กบัมีรูปป้ันมือยกัษ์คลา้ยกบัการยกชสูะพานไว ้ดสูวยอลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบือ้ง

ลา่งไดอี้กต่างหาก เรียกไดว่้าเป็นจดุเช็กอินที่หา้มพลาดของบานาฮิลลเ์ลยทีเดียว 

 

 

 

วันทีส่าม   บานาฮิลล ์– เทีย่วชมสะพานมือ น่ังรถรางขึน้เขา ชมอุโมงคเ์ก็บไวน ์- หมู่บ้าน
แกะสลักหนิอ่อน – น่ังเรือกระด้งทีห่มู่บ้านก๊ัมทาน – เย่ียมชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน 

ถ่ายรูปกับสะพานมังกร 
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น าท่านน่ังรถไฟโบราณ ขึน้เขาเพื่อเขา้ชมอุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮิลล ์เป็นสถานที่เก็บ

ไวนท์ี่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมีอณุหภมูิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่าเป็น

อณุหภมูิที่ดีส  าหรบัการบ่มไวน ์สถานที่แห่งนีถ้กูเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมยัลา่อาณานิคมของฝรั่งเศส พรอ้มใหท้่านได้

เพลิดเพลินกบัวิวบานาฮิลส ์สามารถถ่ายภาพไดส้วยงามตลอดเสน้ทาง 

 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชมหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ที่นีน้บัเป็นหนึ่งในงานหตัถกรรมศิลปะของประเทศ

เวียดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานแกะสลกัดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง 

อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมงานหตัถศิลป์ภายในตามอธัยาศยั 

จากนัน้เดินทางสูเ่มืองฮอยอัน (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของ

ประเทศเวียดนาม องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก  

(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาท)ี 
เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร (6) พิเศษเมน!ู Lobster (เสิรฟ์โต๊ะละ 1 ตวั) 

จากนัน้เดินทางสูห่มู่บ้านกั๊มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บา้นเล็กๆ 

ในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น า้ ใหท้่านไดส้นกุสนานเพลิดเพลินกบัการ “นั่งเรือ

กระดง้” ลอ่งเรือไปตามสายน า้ ชมธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถิ่นใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 

15 นาท ี 

 

 

 

 

(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านัน้ แลว้แต่ความพงึพอใจ

ของท่าน) 
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จากนัน้น าท่านที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN)  

ชมเมืองเก่าถนนสายวฒันธรรม “ถนนตรนัฝ”ู สองฝ่ังเป็นที่ตัง้ของคฤหาสนโ์บราณมากมาย  
ชมคฤหาสน์หลังใหญ่ที่สุดของถนนสายนี ้อายุเกือบ 200 ปี ชมวัดกวางดง (QUANG DONG 

TEMPLE) วดัจีนสรา้งขึน้ในปี1885 เป็นที่นิยมส าหรบัครอบครวัผู้ที่มีเชือ้สายจีนและนักท่องเที่ยว
ชาวจีนมากราบไหวข้อพร  
อิสระท่านขอพรสิ่งศักสิทธิ์และถ่ายภาพตามอธัยาศัย ชมบ้านโบราณ (OLD HOUSE) หลงัคาทรง

กระดองปศิูลปผสมผสานที่มีอยู่มากมาย ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอธัยาศยั 

ชมสะพานญ่ีปุ่ น (JAPAN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สญัลกัษณข์อง เมืองมรดก

โลกฮอยอนัสรา้งขึน้โดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นที่อาศยัอยู่ในเมืองฮอยอันเพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญ่ีปุ่ น

อีกฝ่ังกบัคลองกบัชมุชนชาวจีน อิสระเดินชมเมืองมรดกโลกจนถึงเวลานดัหมาย 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางไปยงั เมืองดานัง น าท่านแวะถ่ายรูปกบั สะพานมังกร ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหลง่

ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนฟปูระเทศและเศรษฐกิจ สะพาน

มงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่

ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของ

เวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพนัปีมาแลว้ 

 

 

 

 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัรคาร (7) 

ที่พกั   GRAMOUR HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั (8) 

 น าท่านเดินทางสูว่ัดหลินอึ๋ง (LINH UNG PAGODA) วดัที่ใหญ่ที่สดุของเมืองดานงั อยู่บน

คาบสมทุรเซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆ ไฮไลท์

ของวดันีเ้ป็นที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมยืนองคใ์หญ่สีขาว ท่ีมีความสงูถึง 67 เมตรตัง้อยู่บนฐาน

ดอกบวักวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหนา้ออกไปทางทะเล และหนัหลงัใหภ้เูขาคอยปกป้องคุม้ครองวดันี ้

เป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ท่ีชาวบา้นนิยมมากราบไหวข้อพร  

 

 

 

 

 
เที่ยง   บรกิารขนมปังแบบเวียดนาม หรือ BANH MI ใชข้นมปังฝรั่งเศสในการท า (เสิรฟ์ท่านละ 1 ชิน้)  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน  

13.35 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินท่ี PG948 (มีบริการ

อาหารรอ้นบนเครือ่งบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง 

15.25 น.  ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 

 

โปรแกรมรายการทัวรอ์าจะมีการสลับปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมขึน้อยู่กับสถานการณห์น้างาน  
ทั้งนีท้างบริษัทค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญหากลูกค้าต้องการซือ้ 

ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครั้ง 

 

วันทีส่ี่   วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

หมายเหต:ุ เที่ยวบิน (สายการบินเป็นผูก้  าหนด) โรงแรม เมนอูาหารรายการทวัรท์่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ 

ทราบล่วงหนา้โดยมตีวัแทนบรษิทั (มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้รหิารเวลาปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม *กรณีที่บาง

รายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที่ก าหนดได ้เนื่องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานท่ีนัน้ๆ โดยทางตวัแทนบรษิัทฯ จะ

จดัเป็นรายการหรือพาหนะอื่นแทนโดยจะค านึงถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้า และ
บริษัทฯ เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไข
ข้อตกลงต่างๆทัง้หมด *** 

** ทัง้นีห้ากสายการบิน หรือเทีย่วบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายเฉพาะในส่วนสายการ
บินภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบินเครือเดียวกนักบัเทีย่วบินหลักเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิทีท่างบริษทัฯแจ้ง ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆกรณี เน่ืองจากทางบริษทัฯ ได้จ าหน่ายโปรแกรมทัวรท์ีเ่ร่ิมเดินทางจาก 
สนามบนิสุวรรณภูมิ  ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอืน่ๆ  และให้แจ้งต่อพนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บตัร
โดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากต้องได้รับการยืนยันเทีย่วบนิหลกั และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชนข์องตวัท่าน
เอง ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การระบาดของโรคติดต่อ 

การเมือง สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวเวียดนามตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาไดโ้ดยมคัคเุทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ 

 

  

 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

09-12 เมษายน 66 6IYE5W 16,888.- 5,900.- 

10-13 เมษายน 66 6J2KRV 16,888.- 5,900.- 

11-14 เมษายน 66 6J73LN 19,888.- 5,900.- 

12-15 เมษายน 66 สงกรานต ์ 6IXQOJ 21,888.- 7,900.- 

13-16 เมษายน 66 สงกรานต ์ 6IXJTH 21,888.- 7,900.- 

19-22 เมษายน 66 6J3EXT 17,888.- 5,900.- 

26-29 เมษายน 66 6J6UAV 17,888.- 5,900.- 

เดือนพฤษภาคม 2566 

03-06 พฤษภาคม 66 6J7VV6 15,919.- 5,900.- 
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อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ- ดานงั - กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) 

รวมถงึค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั  

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ ค่าเบีย้ประกนั อบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึง

สขุภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตวั) กรณีเสียชวีิตจากอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนั

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามินิบาร  ์

ในหอ้ง และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได้

ประกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศเวียดนามใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศ

เวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบรษิัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ 

× ค่ามคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมคัคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

เดินทางขึน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุทา่นยนิดีที่จะช าระคา่บรกิารเพิ่มเพื่อให้

คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการงดออก

เดินทาง และเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากที่ทา่นไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 1 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวนัเดนิทาง 

30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวนัจองเท่าน้ัน   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทติย)์  

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ระบบจะท าการยกเลิกทีน่ ั่งอตัโนมตั ิ
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• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่ีเงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  หรือ
แนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   
 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั คนืเงนิบางสว่น (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ าบัตร
โดยสารเคร่ืองบนิ และมัดจ าคา่บริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทวัร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซื่อ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคนืเงนิได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทางได้ (เปลี่ยนชื่อ) 
ต้องแจ้งให้บริษทัฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  

 
     1.2    เงือ่นไขยกเลกิการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดินทางด้วยเทีย่วบนิพิเศษ  
                 Charter Flight 

กรุ๊ปทีเ่ดินทาง ในช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาล ทีต่้องการันตีคา่บัตรโดยสารทัง้หมด และทีน่ั่งกับสายการบนิ  หรือกรุ๊ปทีมี่
การการันตีค่าทีพ่กัทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิ
ได้ รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ไม่มีการคืนเงนิทกุกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด 
เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามารถใช้เงือ่นไขยกเลกิการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได ้
      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตดักรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นขอ้ตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททวัรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากที่ทา่นไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลกูค้าท าการจองน้อยกว่าวนัเดนิทาง 

35 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทใีนวนัจองเท่าน้ัน)   

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั  (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ระบบจะท าการตดัทีน่ ัง่โดยอตัโนมตั ิ

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัท ฯถือว่าทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่ีเงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด

นีแ้ลว้ 
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2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั คนืเงนิเต็มจ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิบางส่วน (หกัจากค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงแล้ว เชน่ ค่ามัดจ าบัตร
โดยสารเคร่ืองบนิ และมัดจ าคา่บริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคนืเงนิได้  
2.2 เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดนิทางวนัหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดนิทางดว้ยเทีย่วบินพิเศษ Charter    

Flight 

             กรุ๊ปทีเ่ดินทาง ในชว่งวนัหยดุ หรือเทศกาล ทีต่้องการันตีค่าบตัรโดยสารทัง้หมด และทีน่ั่งกับสายการบิน หรือ
กรุ๊ปทีมี่การการันตีค่าบริการทีพ่กั ทัง้หมด และอืน่ๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่ 
อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ไม่มีการคนืเงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรือค่าทัวร์
ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้เงือ่นไขยกเลกิการจองร่วมกับข้อที ่2.1  
3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภัยพิบตั ิ
     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เชน่ พายุไต้ฝุ่น 
แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า 
เหตกุารณด์งักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่จะขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณา
เลื่อนการเดนิทางออกไปไดต้ามทีบ่ริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพิบัตน้ัินจะสิน้สุดลง 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบไุว ้ในรายการ

เดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้

บรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารคืน ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางกลบัได ้และการจัดทีน่ั่งของ

กรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง บตัร

โดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคนืเงินบางส่วนได ้
ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 

➢ กรณีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
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➢ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

(ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+

สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้)  

➢ กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้ง

ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบรษิัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 
           หมายเหต…ุ (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรม 

ที่พกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซ่ึงเป็น

เหตกุารณท์ีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบริษทัฯ) โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทัวร ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมอืง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 

อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบรกิารทาง

ประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกติ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือ
บางส่วนใหก้ับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคนืค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด หรือบางสว่นให้กับทา่น ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมส่ิีงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมือง

หา้มเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทตูงดออกวีซา่ อนัสืบเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนตา่งดา้วที่พ านกัอยูใ่น

ประเทศไทย 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศเวียดนาม (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศเวียดนามด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศเวยีดนามจะตอ้งไมเ่ป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 30 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศเวียดนาม มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
เม่ือท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

1. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

2. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได ้

โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รบัประกนัได ้  

3. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

4. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

5. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

6. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดั

หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิ่ม  

7. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของประเทศเวียดนาม หรือวนัเสารอ์าทติย ์ 

รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก ์และ

คนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 

8. บรกิารน า้ดืม่ท่านวนัละ 2 ขวด ตอ่คนต่อวนั  

9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวเวียดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

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