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วนัแรก    กรุงเทพฯ • สนามบินดานงั • พระราชวงัหลวง • นัง่สามลอ้ซิโคล่ • เจดียเ์ทียนมู่ • 

ตลาดดงบา •    ล่องเรือน ้าหอม         (เชา้บนเคร่ือง/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                         
04.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 2 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย

แอรเ์อเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานงัโดยเท่ียวบิน FD 634 ** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานงั ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้(เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแหง่หาดทรายขาว และ ภูเขาหินออ่นเป็นเมือง
ทา่ท่ีส าคญัและเป็นเมืองใหญอ่นัดบั4 
ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและ
เติบโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจน
กลายเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั  

จากนั้น   เดินทางเขา้สู่ เมืองเว ้เมืองท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนั
งดงามและทรงคุณค่าว ัฒนธรรมท่ีมี
แบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดร้ับการ
ยืนยนัจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศ
ขึ้ น ทะ เบียน ให ้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยูใ่นประเทศเวียดนามใช ้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง    

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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น าทา่นเย่ียมชมพระราชวงัหลวงของกษตัริยร์าชวงศเ์หวียนพระ
ราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นท่ีประทบั
ของพระมหากษัตริยร์าชวงศ์เหวียน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ี
ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอนัย่ิงใหญแ่ละงดงามแหง่น้ีไดถู้ก
สร้างขึ้ นตามแบบแผนความเช่ือของจีน  พิ เศษ!!น าท่ านนั ่ง
รถสามล้อซิ โค ล่  (Cyclo) ชมเมืองเว ้ ซ่ึ งเป็น จุดเด่นและ
เอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนข่ีสามลอ้ ท่านละ 
40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)    

จากนั้น  น าทา่นชม เจดียเ์ทียนมู่ ทรงเกง๋จีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 ชัน้
ซ่ึงแตล่ะช ัน้แทนภพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ ตัง้เดน่อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าหอม 
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ ่ตัง้อยูริ่มฝั่งแม่
น ้าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็น
ของใช ้ท ัว่ไป 

   
ค า่       บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่น ้าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพ้ืนเมือง 
พกัท่ี THANH LICH HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

วนัท่ีสอง สุสานกษตัริยไ์คดิงห ์• เมืองโบราณฮอยอนั • หมู่บา้นกัม๊ทาน • นัง่เรือกระดง้ฮอยอนั • วดัฟุ๊
กเก๋ียนบา้นโบราณ • สะพานญ่ีปุ่น • ศาลกวนอู • Hoi An Impressions Theme Park  ชมการแสดง
โชว ์ (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชม สุสานกษตัริยไ์คดิงหสุ์สานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสานเดียว

ท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะว ันออกเขา้ก ับ
สถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินขึ้ นสุสานไดร้ับการตกแต่งเป็น
บนัไดมงักรอนัโออ่า่ 
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เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองทา่ การคา้ท่ีส าคญัแห่ง
หน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัตกกบั
ตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ แมว้า่จะผา่นการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแตก็่ยงัคงรูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้ าทา่น
เดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สูต่วัเมืองฮอยอนั จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่หมู่บา้นกัม๊ทาน 
สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นัง่เรือกระดง้Cam Thanh Water Coconut Villageหมูบ่า้นเล็กๆในเมือง
ฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วริมแมน่ ้า ในอดีตชว่งสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหลา่ทหาร อาชีพหลกั
ของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้ง
เพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

  
จากนั้น น าท่านชมวดัฟุ๊กเก๋ียนเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของคน

หลายรุ่น วดัน้ีมีจุดเดน่อยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามทา่น สามารถท าบุญตอ่อายุโดยพิธีสมยั
โบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอย มาจุดท้ิงไวเ้พ่ือ เป็นสิริมงคลแกท่า่น  น าชมOld House of Tan 
Sky บา้นโบราณ ซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เกา่แกแ่ละสวยงามท่ีสุด
ของเมืองฮอยอนั สรา้งมากวา่ 200 ปี ปัจจุบนัไดร้ับการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรม
ของจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีก
สายหน่ึงใกลแ้มน่ ้าทูโบนมีประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศัน์และเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแมน่ ้าทูโบน
ไดเ้ป็นอยา่งดีน าชม  สะพานญ่ีปุ่นซ่ึงสรา้งโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมี
ศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ  ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่มี มงักรอยูใ่ตพิ้ภพส่วนตวัอยู่ท่ี
อินเดียและหางอยูท่ี่ญ่ีปุ่น ส่วนล าตวัอยูท่ี่เวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน ้าทว่มหรือแผน่ดินไหว 
ชาวญ่ีปุ่นจึงสรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพ่ือก าจดัมนัจะไดไ้มเ่กิดภยัพิบติัขึ้นอีก ชมศาล
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กวนอูซ่ึงอยู่บนสะพาน ญ่ีปุ่นและท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ตา่ง ๆ ไวท่ี้หน้าบา้น เพ่ือขายใหแ้ก่
นักทอ่งเท่ียวทา่นสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

  
ค า่       บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
 น าท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชว์สุดอลังการ ท่ีมีช่ือว่า 

“ความทรงจ าแห่งเมืองฮอยอนั” แสดงถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
เร่ืองราวตา่งๆของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียงอนัอลงัการ นักแสดงชาย
และหญิงกว่า 500 ชีวิต ใหท้า่นเพลิดเพลินชมโชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 
จากนั้ น  น าท่าน เข า้พ ักท่ี  PHO HOI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 
ดาว****หมายเหตุ   ในกรณีท่ีไม่สามารถชมโชวไ์ดห้รือโชวปิ์ดท าการแสดง ทางผูจ้ดัจะท าการ

คืนเงินให ้ท่านละ 8 USD ค่ะ** 
 

 

วนัท่ีสาม บาน่าฮิลล ์• ดานงั   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็นท่ีตากอากาศท่ีดี
ท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรั่ งเศสเขา้มา
ปกครองเวียดนามไดมี้การสรา้งถนนออ้มขึ้นไปบนภูเขา
สรา้งท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใชเ้ป็น
สถานท่ีพกัผอ่นในระหวา่งการรบระหวา่งท่ีนั่งกระเชา้ดว้ย
ความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิวธรรมชาติท ัง้
น ้าตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝัน) จากนั้น นัง่
กระเชา้ข้ึนสู่บานาฮิลล์ กระเชา้แห่งบานาฮิลลน้ี์ไดร้ับการบนัทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็น
กระเชา้ไฟฟา้ท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stopโดยไมห่ยุดแวะมีความยาวท ัง้ส้ิน 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูง
ท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักทอ่งเท่ียวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้พรอ้มอากาศ
บริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าใหท้า่นอาจลืมไปเสียดว้ยซ า้วา่ท่ีน่ีไมใ่ชยุ่โรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉล่ียตลอดท ัง้ปี
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ประมาณ 10 องศาเทา่นั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลมี์ความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ 
น าทา่นชมสะพานสีทอง สถานท่ีทอ่งเท่ียวใหมล่า่สุดตัง้โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่า
ฮิลล ์

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮิลล ์

จุดท่ีสร้างความต่ืนเตน้ใหน้ักท่องเท่ียวมองดู
อยา่งอลงัการท่ีซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านาน
และจินตนาการของการผจญภยัท่ีสวนสนุก 
The Fantasy Park(รวมค่าเค ร่ืองเล่นบน
สวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผีสิงท่ีไม่
รวมใหใ้นรายการ)ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบาน่า
ฮิลลท์า่นจะไดพ้บกบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ
เชน่ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D, ระทึกขวญั
กบับา้นผีสิงและอ่ืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมสส์นุกๆเคร่ืองเลน่เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหวัตลอดไปจนถึง
ระทึกขวญัสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ี
รอทา่นพิสูจน์ความมันส์กนัอย่างเต็มท่ีใหท้า่นไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ   
จากนั้น   น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองดานงั 

ค า่       บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
พกัท่ี LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 
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วนัท่ีส่ี    วดัลินหอ๋ึ์ง • ตลาดฮาน • วดัเกาได ๋• สะพานมงักร • กรุงเทพฯ   (เชา้/กลางวนั/
เย็นบนเคร่ือง) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้น น าทา่นแวะสักการะ วดัลินหอ๋ึ์ง เป็นวดัท่ีใหญ่

ท่ีสุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญข่องวดัเป็น
สถานท่ีบูชาเจา้แมก่วนอิมและเทพองคต์า่งๆตาม
ความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูป
ปั้นปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 
เมตรตัง้อยูน่ฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยืนหัน
หลงัใหภู้เขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝั่ง
วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมืองดานัง น าทา่นเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน  ตลาด
ฮาน ซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เชน่ผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินตา่งๆ เป็นตลาดสดและขายสินคา้
พ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ วดัเกาได๋ เป็นศูนยร์วมของ

ศาสนาใหม่ท่ีน าเอาแนวคิดของศาสนาพุทธ 
ศาสนาคริสต ์และลทัธิขงจ้ือมาผสมผสานไว ้
ดว้ยกนั จากนั้น น าท่าน ชมสะพานมังกร 
Dragon Bridge อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่
สะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่
ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความ
กวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เช่ือมตอ่สองฟากฝั่งของ
แมน่ ้าฮนัประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสรา้ง
ขึ้นเพ่ือเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวดานัง เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ย
สถาปตัยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ไดร้ับแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนั
ปีมาแลว้ 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินดานัง 
17.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี  FD639 

** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
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19.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 
 

**เฉพาะพีเรียด 21-24 มี.ค.62 ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงเวลาบิน ขากลบั ดงัน้ี ** 
18.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี  FD639 

** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
20.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 
 

…………………………………………………………………. 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทางทวัร ์มหศัจรรย.์.ฮอยอนั เท่ียวเต็มอ่ิม 4 วนั 3 คืน บิน 
FD 

เร่ิมเดินทาง 
กลบัจาก
เดินทาง 

จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

21 มี.ค.62 24 มี.ค.62 34+1 12,900 12,900 11,900 4,000 

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

11 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 16,900 16,900 15,900 4,000 

14 เม.ย.62 17 เม.ย.62 34+1 17,900 17,900 16,900 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 
✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
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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 :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯ จะ
ท าการเล่ือน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่
สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก
กรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
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• 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) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึง
ไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

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

➢ การท่องเท่ียวประเทศเวียดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรฐับาล เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียวดงักล่าว คือ รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าว
จะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พ่ิม 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 าเพ่ือประโยชน์ของ
ท่านเอง** 
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