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วนัแรก    กรุงเทพฯ • สนามบินดานงั • สะพานมงักร        ( - /-/เย็น)                                                                                                                         
13.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
16.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานงัโดยเท่ียวบิน PG997 ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะ
ไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสาย
การบิน    

18.05 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานงั ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้(เวลา
ทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแหง่หาดทรายขาว และ ภูเขาหินออ่นเป็นเมือง
ทา่ท่ีส าคญัและเป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้น
ชาวประมงจนกลายเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั 

จากนั้น  น าทา่น ชมสะพานมงักร Dragon Bridge อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่สะพานมงักรไฟสัญลกัษณ์
ความส าเร็จแห่งใหมข่องเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เช่ือมตอ่สอง
ฟากฝั่งของแม่น ้ าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้ นเพ่ือเป็นแหล่งทอ่งเท่ียวดานัง เป็น
สญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 
2013ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ไดร้ับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือ
กวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

  
ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั**โรงแรม Regina Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 
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วนัท่ีสอง ฮอยอนั–เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นกัม๊ทาน–นัง่เรือกระดง้ฮอยอนั–วดัจีน–บา้นโบราณ–สะพาน
ญ่ีปุ่น–ศาลกวนอู–สุสานกษตัริยไ์คดิงห–์เจดียเ์ทียนมู่–เว–้ล่องแม่น ้าหอม        (เชา้/
กลางวนั/เย็น) 

 
 07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เดินทางสู่“เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอนันั้น

อดีตเคยเป็นเมืองท่าการคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ
แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดก
โลกทางวฒันธรรม เน่ืองจากเป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้า่จะผา่นการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแตก็่
ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ด ้  

จากนั้น   เดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นัง่เรือกระดง้Cam Thanh Water Coconut 
Villageหมูบ่า้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วริมแมน่ ้า อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง 
ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิง
จะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ 
ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

   
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ กุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั 

จากนัน้ น าท่านชม วดัจีน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของ
คนหลายรุ่น    วดัน้ีมีจุดเดน่อยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามทา่น สามารถท าบุญตอ่อายุโดยพิธี
สมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอย มาจุดท้ิงไวเ้พ่ือ เป็นสิริมงคลแกท่า่น  น าชม Old House of 
Tan Sky บา้นโบราณซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เกา่แกแ่ละสวยงาม
ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สรา้งมากวา่ 200 ปี ปจัจุบนัไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยั
ของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทาง
สถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบูติค 
ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้มน่ ้าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสญัจร
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ไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอยา่งดีน าชม  สะพานญ่ีปุ่นซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปี
มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือสวดสง่วิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่มี มงักรอยู่
ใตพิ้ภพสว่นตวัอยูท่ี่อินเดียและหางอยูท่ี่ญ่ีปุ่น สว่นล าตวัอยูท่ี่เวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน ้าทว่ม
หรือแผน่ดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพ่ือก าจดัมนัจะไดไ้มเ่กิดภยั
พิบติัขึ้นอีกชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่นและท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ตา่ง ๆไวท่ี้หนา้บา้น 
เพ่ือขายใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียวทา่นสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เชน่ กระเป๋าโคม
ไฟ เป็นตน้ จากนั้นเดินทางสูเ่มืองเว ้ 

  
จากนั้น เดินทางเขา้สู่ เมืองเว  ้เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 

โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณคา่วฒันธรรมท่ีมีแบบ
ฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดร้ับการยืนยนัจาก องคก์ารยูเนสโก
ประกาศขึ้ นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 
พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 
แห่งท่ีมีอยู่ในประเทศเวียดนามใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ช ัว่โมง น าท่านชม เจดียเ์ทียนมู่ทรงเกง๋จีนแปดเหล่ียมสูง
ลดหลั่นกนั 7 ชัน้ซ่ึงแต่ละช ัน้แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตัง้เดน่อยูริ่มฝั่งแม่น ้าหอม   น าท่านชม 
สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออกเขา้กบัสถาปตัยกรรมตะวนัตก ทางเดินขึ้นสุสานไดร้ับการตกแตง่เป็นบนัไดมงักรอนัโออ่า่ 

จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ ่ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึก
เป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ท ัว่ไป 
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ค า่       บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ น าท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่น ้าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง 
พกัท่ี Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัท่ีสาม เว ้– พระราชวงัหลวง - นัง่สามลอ้ซิโคล่– ดานงั – บาน่าฮิลล์ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 
 07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเย่ียมชมพระราชวงัหลวงของกษตัริยร์าชวงศเ์หวียนพระราชวงัแหง่น้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2348
ในสมยัยาลองเคยเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวียน13 พระองค ์พระราชวงัแหง่น้ีต ัง้อยูใ่จ
กลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอนัย่ิงใหญแ่ละงดงามแหง่น้ีไดถู้กสรา้งขึ้นตามแบบแผนความเช่ือของจีน 
พิเศษ!!น าท่านนัง่รถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณข์อง
เวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนข่ีสามลอ้ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)  

  
เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดานงั 
จากนัน้ เดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดใน

เวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรั่งเศสเขา้มาปกครองเวียดนามได ้
มีการสร้างถนนออ้มขึ้ นไปบนภูเขาสร้างท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหว่างการรบ
ระหวา่งท่ีนั่งกระเชา้ดว้ยความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็น
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วิวธรรมชาติท ัง้น ้าตก Toc Tienและล าธารSuoi no  จากนั้น นัง่กระเชา้ข้ึนสู่บานาฮิลลก์ระเชา้แหง่บา
นาฮิลลน้ี์ไดร้ับการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stop
โดยไมห่ยุดแวะมีความยาวท ัง้ส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักทอ่งเท่ียวจะได ้
สมัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าใหท้า่นอาจ
ลืมไปเสียดว้ยซ า้วา่ท่ีน่ีไมใ่ชยุ่โรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉล่ียตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นั้นจุดท่ี
สูงท่ีสุดของบานาฮิลลมี์ความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์น าทา่นชม สะพานสีทอง 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวใหม่ลา่สุดตัง้โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลลจุ์ดท่ีสรา้งความ
ต่ืนเตน้ใหน้ักทอ่งเท่ียวมองดูอยา่งอลงัการท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการของการผจญ
ภยัท่ีสวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผีสิงท่ี
ไม่รวมใหใ้นรายการ)ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮิลลท์า่นจะไดพ้บกบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบเชน่ทา้
ทายความมนัสข์องหนัง 4D, ระทึกขวญักบับา้นผีสิงและอ่ืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเลน่เบาๆ
รถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก
ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอทา่นพิสูจน์ความมนัสก์นัอยา่งเต็มท่ีใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่
กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอยา่งจุใจ 

  
เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล ์

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล ์
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วนัท่ีส่ี  บาน่าฮิลล ์• วดัลินหอ๋ึ์ง • ตลาดฮาน • สนามบินดานงั • กรุงเทพฯ                
                                                                                                                                              

 (เชา้/กลางวนั/-) 
 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น  อิสระใหท้า่นพกัผอ่นกบักิจกรรมบน 

บาน่าฮิลลอ์ยา่งเต็มอ่ิม 
11.30 น. น าทา่นเดินทางลงจากเขาบาน่าฮิลล ์
เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น  แวะสักการะ วดัลินหอ๋ึ์งเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง

ดานังภายในวิหารใหญข่องวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่
กวนอิมและเทพองคต์า่งๆตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปปัน้ปูนขาวเจา้แมก่วนอิมซ่ึงมี
ความสูงถึง 67 เมตรตัง้อยูน่ฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยืนหันหลงัใหภู้เขาและหนัหน้าออกทะเลคอย
ปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝั่งวดัแหง่น้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้น
มากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชอง
เมือง ดานัง 

จากนั้น น าทา่นเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เชน่ผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกิน
ตา่งๆ เป็นตลาดสดและขายสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินดานัง 
18.55 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG)  

เท่ียวบินท่ี PG998 ** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
20.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

…………………………………………………………………. 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
วนัเดินทางทวัร ์มหศัจรรย.์.บาน่าฮิลล ์เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน PG  

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

04 เม.ย.62 07 เม.ย.62 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

06 เม.ย.62 09 เม.ย.62 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

20 เม.ย.62 23 เม.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 
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25 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

28 เม.ย.62 01 พ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

01 พ.ค.62 04 พ.ค.62 34+1 15,900 15,900 14,900 4,000 

02 พ.ค.62 05 พ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

03 พ.ค.62 06 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

11 พ.ค.62 14 พ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

18 พ.ค.62 21 พ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

25 พ.ค.62 28 พ.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

08 มิ.ย.62 11 มิ.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

15 มิ.ย.62 18 มิ.ย.62 34+1 14,900 14,900 13,900 4,000 

21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

22 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

28 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 34+1 13,900 13,900 12,900 4,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้ง
เด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
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✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกั
รีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การ
นดัหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800บาท/ทริป/ลูกทวัร1์ ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบั
ทิปค่ะ) 

 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่และการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อน
การเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณา
ช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 
ทัง้ส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50% และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทัง้ส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะ
ท าการเล่ือน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก
กรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะ
เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหวัหน้า
ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทวัร,์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุก
ครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้
ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าว 

• กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใด 
ๆ ทัง้ส้ิน 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

➢ บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่
รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ี
ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิด
เหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึง
ไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี
ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

➢ กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ท ัง้หมด 

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้ง
จ่ายค่าทวัรเ์พ่ิม ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

➢ อาหารท่ีประเทศเวียดนาม ไดร้บัอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจดั
และอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  
 

รายละเอียดหอ้งพกัท่ีประเทศเวียดนาม 
➢ หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
(Triple Room)  
หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงเสริม 
➢ โรงแรมในเวียดนามหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่

ละชัน้จะมีเพียงไม่ก่ีหอ้งซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดติ้ดกนัและ
อาจจะไดค้นละชัน้และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซ่ึ์งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชนข์องท่านเอง* 
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