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รหัสโปรแกรม : 26575 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน เมมโมรี 4D 3N 
ทัวร์ เรียล เรียล…ดานัง ปังนะวิ 
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08.00 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสวุรรณภมูอิาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการ
เช็คเอกสารและสัมภาระ หลังจาก CHECK IN และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
 

 
 

อิสระให้ท่านพักผ่อนกับบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เติมความสดชื่นก่อนเดินทาง ใช้บริการห้องรับรอง
ผูโ้ดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก่อนขึ้นเครื่อง 
 

วัน โปรแกรมทัวร ์
มือ้อาหาร โรงแรม 

เช้า เที่ยง เย็น  
1 สนามบนิสุวรรณภมูิ - สนามบนินานาชาตดิานงั – ขึน้

กระเชา้บานาฮลิล ์- สะพานมอื  สวนสนกุบานาฮิลล ์ 
-   MERCURE BANA HILL 

FRENCH VILLAGE 
HOTEL 
 ★★★★ 

2 สวนดอกไม ้– นัง่รถรางขึน้เขา อโุมงค ์
เก็บไวน ์– ลงกระเชา้เดนิทางไปเมอืงดานงั 
ชอ้ปปิง้อญัมณี – MARINA CAFE – ถา่ยรปูสะพาน
มงักร 

 
 

 
 

 
 

MAGNOLIA, ARINA 
GRAND HOTEL 
★★★★ 

3 ไหวพ้ระวัดหลนิอึง๋ – ชอ้ปปิง้รา้นเยือ่ไม้ไผห่มูบ่้านหนิ
ออ่น – เยีย่มเมอืงโบราณฮอยอนันัง่เรอืกระดง้ที่
หมูบ่้านกัม๋ทาน – HANOI MEMORIES LAND– ชม
การแสดง IMPRESSSION SHOW 
 

 
 

 
 

 
 

HANOI MEMORISE 
RESORT&SPA 
★★★★ 

4 ชอ้ปปิง้ตลาดฮาน- สนามบินดานงั – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ
 

 
 

 
 

  

** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 

วนัแรก   สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ขึน้กระเชา้บานาฮลิล์ – สะพานมอื – สวนสนกุบานา ฮลิล ์

ส ำหรับสมำชิก Flyer Bonus สำมำรถสะสมไมล์ได้ เมื่อบินกับสำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ 
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10.55 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินท่ี PG947 (มีบริการอาหารร้อน
บนเครื่องบิน) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง 

12.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม ดานัง (DANANG) เมืองท่าติดทะเลท่ีมีขนาดใหญ่
เป็น อันดับ 4 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินท์ 
(เวลาทอ้งถิ่นที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ***
เที่ยวบนิอาจมีการเปล่ียนแปลงทัง้นี้ขึน้อยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด 
นำท่านสู่ เขาบานาฮลิล ์(BA NA HILL) ภูเขาแห่งนีถู้กเนรมิตขึ้นมาใหม ่ทัง้โรงแรมที่พกั  
วัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม้ พร้อมกับสะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่  
HILIGHT!! นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลก โดยเวิลด์เรคคอร์ด WORLD RECORD 
ประเภท NON STOP กระเช้านี้มีความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง
ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม  
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อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บนสะพานโกลเดน้บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานที่ท่องเที่ยวทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม 
จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสี
ทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ 
นำทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดเหวี่ยงที่ “Fantasy Park” สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอยู่บนเขาบานาฮิลล์ 
Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นท่ีใช้ระบบหยอด
เหรียญ) ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากนวนยิายเรือ่ง “Journey To The Center of the Earth” และ “Twenty 
Thousand under the Sea” รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาผจญภัยแนวแอดเวนเจอร์ มีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกัน ปลอดปล่อยความ
สนุกสุดมัน สำหรับเครื่องเล่นยอดฮิตของสวนสนุกที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ มาแล้วต้องเล่น ถ้าไม่เล่นก็เหมือนจะมาไม่ถึง ได้แก่ 
  “Alpine Coaster” รถรางกลางแจ้งที่เหล่าขาลุยชอบความเร็วไม่ควรพลาด รถจะเคลื่อนตัวไปตามรางโดยที่คุณสามารถควบคุม
ความเร็วได้ จะแล่นแบบชิลล์ ๆ หรือจะแล่นแบบเร็ว เพ่ิมความสะใจก็แล้วแต่เลือกกันเลย แถมระหว่างทางก็จะได้ชมวิวสวย ๆ ของ
เมืองดานังบนภูเขาบานาฮิลล์แบบ 360 องศา 
 “Tower Drop” หรือที่คนไทยเรียกว่า “นางฟ้าตกสวรรค์” เอาใจผู้ที่ชอบท้าทายความสูงให้มาปล่อยเสียงกรี๊ดดดดดกันที่นี่ ด้วย
ตัวเครื่องเล่นท่ีสูงถึง 29 เมตร ตอนที่เครื่องกำลังเคลื่อนตัวข้ึนไปเรื่อย ๆ ยังจุดบนสุดว่าเสียวแล้ว ตอนที่ทิ้งตัวลงมาอย่างเร็วเสียว
ยิ่งกว่า นอกเหนือจากเครื่องเล่นท่ีเป็นไฮไลต์เด็ดประจำสวนสนุกแห่งนี้แล้ว ยังมีเครื่องเล่น 4D 5D ภาพสมจริง และหากใครที่ชอบ
กิจกรรมปืนเขาที่นี่ก็มีมาไว้บริการเช่นกัน 
คำ่  รับประทานอาหารค่ำ (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์) (1) 
ที่พัก   MERCURE BANA HILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4****  
หมายเหตุกรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์เป็นห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น 2 เตียง) มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
1,500 บาท/ห้อง/คืน *** เนื่องด้วยห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องพักบริการสำหรับ 3 ท่าน ***  

***คืนที่เข้าพักบนบาน่าฮิลล์อาจมีสลับคืนเข้าพักแต่ทั้งนี้รายการท่องเที่ยวยังคงเหมือนเดิม*** 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2) 
นำท่านชม โซนสวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูก
จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตาม 
ใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่อง  สวนดอกไม ้– นัง่รถรางขึน้เขา ชมอโุมงคเ์กบ็ไวน ์– ดานงั – ชอ้ปปิง้อญัมณ ี
              MARINA CAFÉ – สะพานมงักร 
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นำท่านนั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงคเ์กบ็ไวน์ พร้อมให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวบานาฮิลส์ สามารถ
ถ่ายภาพได้สวยงามตลอดเส้นทาบนยอดเขาบานาฮิลล์ อุโมงค์เก็บไวน์เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 
100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 - 20 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้
ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่า
อาณานิคมของฝรั่งเศส  

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร (3) 
หลังอาหารนำท่านอิสระช้อปปิ้งร้านหยกและอัญมณีต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อและชมตามอัธยาศัย  
นำท่านเดินทางสู่ Cafe’ Son tra marina เป็นคาเฟ่ริมทะเลแห่งใหม่ของเมืองดานัง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อ
เครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย  
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและขนมต่างๆ) กรณี Cafe’ ปิด หรือไม่พร้อมให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์นำท่าน
เดินทางสู่ร้านกาแฟแห่งใหม่แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานมงักร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็น
สัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร 
มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำ่  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคาร (4) พิเศษเมนู! Lobster (เสิร์ฟโต๊ะละ 1 ตัว) 
ที่พัก   MAGNOLIA, ARIA GRAND HOTEL หรอืเทียบเท่า 4**** 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)  
นำท่านเดินทางสู่วัดหลนิอึง๋ (LINH UNG PAGODA) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง อยู่บนคาบสมุทรเซินจ่า 
ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวัดนีค้ือเป็นที่ประดิษฐานเจ้า
แม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สีขาว ที่มีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหน้าออกไป
ทางทะเล และหันหลังให้ภูเขาคอยปกป้องคุ้มครองวัดนีเ้ป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพร  

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม   ไหวพ้ระวดัหลนิอึง๋ – ชอ้ปปิง้รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ – หมูบ่า้นแกะสลักหนิออ่น – เยีย่มชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนั – 
นัง่เรอืกระดง้ทีห่มูบ่า้นกัม๋ทาน –  HANOI MEMORIES LAND ชมการแสดงสดุอลงัการ 
Impression show 
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จากนั้นนำท่านชมร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื่อไม้ไผ่ อาทิเช่น 
หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย นำท่านเยี่ยมชม
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี่นับเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนาม ภายในท่านจะได้พบกับ
งานแกะสลักด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง 
อิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตถศิลป์ภายในตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร (6)  
จากนั้นเที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมฮอยอนั (HOI AN ANCIENT TOWN)  
ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม “ถนนตรันฝู” สองฝั่งเป็นท่ีตั้งของคฤหาสน์โบราณมากมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากนั้นเดินทางสู่หมูบ่้านกัม๋ทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอย
อันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง” ล่องเรือไปตาม
สายน้ำ ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาที  
(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั้น แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) 
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นำท่านเดินทางสู่ Hoi An Memories Land ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Hoai อันเงียบ
สงบ เมื่อมาถึงรีสอร์ทแล้วท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับสถาปัตยกรรมสองสไตล์ของฮอยอัน ทั้งแบบโบราณและ
แบบสมัยใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และงานศิลปะที่น่าตื่นตาตื่นใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คำ่ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตรคารภายในโรงแรมที่พัก (7) 

นำท่านชมการแสดง Impressions Of Hoi An Memories โชว์สุดอลังการที่มีชื่อว่า “ความทรงจำแห่งเมือ
ฮอยอัน” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เรื่องราวต่างๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงสีเสียงอันอลังการ 
นักแสดงชายและหญิงกว่า 500 ชีวิต ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจ 

(การแสดงโชว ์Impressions Of Hoi An Memories เริม่ตัง้แต ่20.00-21.00 น.) 
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ที่พัก   HOI AN MEMORIES RESORT & SPA 4**** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8) 
  นำท่านเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮาน  แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย 
สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อ
เวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก 
รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง   บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือ บัน๋หมี ่(BANH MI) (เสิร์ฟทา่นละ 1 ชิ้น)  
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน  
13.35 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินท่ี PG948 (มีบริการอาหารร้อนบน

เครื่องบิน) ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง 
15.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........ 

วนัทีส่ี ่  ชอ้ปปิง้ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั –  สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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อตัราคา่บรกิาร 

 

โปรแกรมรายการทวัรอ์าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึ้นอยูก่บัสถานการณห์นา้งาน  
ท้งันีท้างบรษิทัคำนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลูกคา้เปน็สำคญัหากลูกคา้ตอ้งการซื้อ 

ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุคร้งั 

** กรณุาศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทำการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้ และบรษิัทฯ เมือ่
ท่านตกลงชำระเงนิมดัจำ หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 
*** 

** ทัง้นีห้ากสายการบนิ หรอืเทีย่วบนิหลกัเกดิการลา่ชา้ ทางบรษิัทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะในส่วนสายการบนิ
ภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักับเทีย่วบนิหลักเทา่นัน้ นอกเหนอืจากสายการบนิที่ทางบรษิทัฯแจง้ ขอสงวนสิทธิใ์น
การไมร่บัผิดชอบ และพจิารณาทกุๆกรณี เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดจ้ำหนา่ยโปรแกรมทวัร์ทีเ่ริม่เดินทางจาก สนามบินสวุรรณภมู ิ 
ไมน่บัรวมการเดนิทางจากสนามบินอืน่ๆ  และให้แจง้ตอ่พนกังานขายลว่งหน้ากอ่นทำการซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศทุกครัง้ 
เนือ่งจากตอ้งไดร้บัการยนืยนัเทีย่วบนิหลกั และกรุป๊คอนเฟริม์ เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

กำหนดการเดนิทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 
10-13 พฤษภาคม 66 6JBU8D 17,888 6,900 
21-24 มถินุายน 66 6JHU6R 17,888 6,900 
12-15 กรกฎาคม 66  6JJR5Y 17,888 6,900 
16-19 สงิหาคม 66  6JQW9I 17,888 6,900 
15-18 กนัยายน 66 6JMRNK 17,888 6,900 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 66 6JMK8W 16,888 6,900 

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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บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ ์รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การระบาดของโรคติดต่อ 
การเมือง สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวเวียดนามตามกฎหมายของประเทศ
เวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ- ดานัง - กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAY 
(PG) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึง

สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงิน
ประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)  

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร ์
ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนาม
ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศ
เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
× คา่ทิปมคัคเุทศก์, คนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหน้าทัวรแ์ล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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เดนิทางขัน้ตำ่ 30 ทา่น หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
1. เงือ่นไขการจอง และการชำระเงนิ (เฉพาะการสง่จอยทวัรเ์ท่านั้น ไมร่วมการตดักรุป๊ หรอืกรุป๊เหมา) 
 มัดจำทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 1 วัน กรณลีกูคา้ทำการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 

30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ตม็จำนวนทนัทใีนวนัจองเท่านัน้   
 ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกที่นั่งอัตโนมัติ 
• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 
• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดน้ีแล้ว 
• หากชำระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดสง่สำเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางอเีมล์,  หรอืแนบสลิ

ปผา่นระบบจองทีน่ัง่ออนไลนข์องทางบรษิัทฯ   
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิบางสว่น (หกัจากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิแล้ว เชน่ คา่มดัจำบตัรโดยสาร
เครือ่งบนิ และมดัจำคา่บรกิารโรงแรม, รถโคช้, รา้นอาหาร จากทางตา่งประเทศ )  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่ทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซ่ือ้) 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมส่ามารถคนืเงนิได ้/ สามารถเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางได ้(เปลีย่นชือ่) ตอ้งแจง้ให้

บรษิัทฯ ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั  
1.2    เงือ่นไขยกเลกิการจอง / เดนิทางวนัหยดุ หรอืเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดนิทางด้วยเทีย่วบินพเิศษ Charter Flight 

กรุป๊ทีเ่ดนิทาง ในชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาล ทีต่อ้งการนัตคีา่บตัรโดยสารทัง้หมด และทีน่ัง่กบัสายการบนิ  หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตี
คา่ที่พกัทัง้หมด และอืน่ๆโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบินพเิศษ 
CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณ ีทัง้มัดจำ หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด เนือ่งจากเปน็การเหมาจ่ายในเทีย่วบิน 
และโปรแกรมนัน้ๆ ซึง่ไมส่ามารถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการจองรว่มกบัขอ้ที ่1.1 ได ้
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  2.      เงือ่นไขการจอง และการชำระเงนิ (เฉพาะการตดักรุป๊ หรอืกรุป๊เหมา ซึง่เปน็ขอ้ตกลง ระหวา่งบรษิทัทวัรผ์ูข้าย และบรษิทัทวัรผ์ูซ้ือ้เทา่นัน้) 

 มัดจำทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณลีกูคา้ทำการจองนอ้ยกวา่วนัเดนิทาง 
35 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ตม็จำนวนทนัทใีนวนัจองเท่านัน้)   

 ส่วนท่ีเหลือ ชำระก่อนวันเดินทาง 35 วัน  (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)  
 หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ระบบจะทำการตัดที่นั่งโดยอัตโนมัติ 
 หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 
 เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดน้ีแล้ว 
2.1 เงือ่นไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คนืเงนิเตม็จำนวน  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 วัน คนืเงนิบางส่วน (หกัจากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิแล้ว เชน่ คา่มดัจำบตัรโดยสาร

เครือ่งบนิ และมดัจำคา่บรกิารโรงแรม, รถโคช้, รา้นอาหาร จากทางตา่งประเทศ )   
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ไมส่ามารถคนืเงนิได ้ 
2.2 เงือ่นไขยกเลกิการจอง / เดินทางวันหยดุ หรอืเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดนิทางด้วยเทีย่วบินพเิศษ Charter    Flight 

             กรุป๊ทีเ่ดนิทาง ในช่วงวันหยดุ หรอืเทศกาล ทีต่อ้งการนัตคีา่บตัรโดยสารทัง้หมด และที่นัง่กบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่ี
การการนัตคีา่บรกิารทีพ่กั ทัง้หมด และอื่นๆโดยตรง หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ และไม่ 
อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิไ์ม่มกีารคนืเงนิทกุกรณ ีทัง้มดัจำ หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ และโปรแกรมนั้นๆ ซึง่ไมส่ามรถใชเ้งือ่นไขยกเลกิการจองรว่มกบัขอ้ที ่2.1  
3.  เงือ่นไขกรณเีกดิภัยพบิตัิ 
     ไม่วา่กรณใีดๆ หากเกดิภยัพบิตัติามธรรมชาต ิหรอืภยัพบิตัอินัไมส่ามารถคาดการณล์่วงหน้าได ้เชน่ พายไุต้ฝุน่ แผน่ดินไหว 
สนึาม ิหรอืโรคระบาดในประเทศ หรอืนอกประเทศ หรอืเมอืงทีท่า่นเดินทางไป ลูกคา้ไมส่ามรถทีจ่ะนำ 
เหตกุารณด์งักลา่วมาขอยกเลกิ หรอืขอเงนิคนืได ้และบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตจ่ะขอสงวนสทิธิ์ในการพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางออกไปไดต้ามทีบ่รษิทัฯ ไดแ้จง้ จนกวา่ภยัพิบตันิัน้จะสิน้สดุลง 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า 
หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่าน
งดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 
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ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดินทางเปน็หมูค่ณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับได้ และการจดัทีน่ัง่ของกรุป๊ 
เปน็ไปโดยสายการบนิเปน็ผูก้ำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง บัตรโดยสารไม่
สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ 

(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเปา๋ (Porter) 
➢ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

➢ สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  

➢ กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่าน
ต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
ทางบริษัทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารทกุกรณี 

           หมายเหต…ุ (สำคญัมาก!!! ผู้โดยสารควรรบัทราบกอ่นการเดนิทาง) 
1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเท่ียวบิน ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่

พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึง่เปน็
เหตกุารณท์ีน่อกเหนอืการควบคมุจากทางบรษิทัฯ) โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากทา่นยกเลกิทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการ
ทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่
ทอ่งเทีย่วใหมท่ดแทน หรอืคนืคา่ใชจ้า่ยบางสว่นนัน้ให้  
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4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัทา่น ในกรณีดังนี้ 
➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง 

➢ กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่

ในประเทศไทย 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม (สำหรบักรณกีารเขา้ประเทศเวยีดนามดว้ยมาตรการยกเว้นวซี่า) 

1. หนังสอืเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทำในประเทศเวยีดนามจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 30 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกสง่ตัวกลับจากประเทศเวียดนาม มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ

ที่จะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 
เมือ่ทา่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

1. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครั้งหนึง่ หลงัจากไดส้ำรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

2. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก โดยมีหอ้งพักสำหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผู้ทีพ่ัก ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

3. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯ
ไม่สามารถจัดการไดล้่วงหน้าได้  

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้
จัดกำกับเท่านั้น 

5. ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

6. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็น
แบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใชจ้่ายเพิม่  

7. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของประเทศเวยีดนาม หรือวันเสาร์อาทติย์  
รถอาจจะตดิ อาจทำให้เวลาในการทอ่งเที่ยว และช้อปปิง้แต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดลุยพินจิของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบรหิาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเรง่รีบ เพือ่ให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

8. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 2 ขวด ต่อคนต่อวัน  
9. การบริการของรถบัสนำเที่ยวเวียดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวและบริการ *** 



RJ-PG002 
 

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