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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย. 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นกมัทาน-นงัเรอืกระดง้ฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกยีนบา้น

โบราณ-สะพานญปีุ่ น-ศาลกวนอู-สะพานมงักร   (-/กลางวนับนเครอืง/เยน็) 

07.30 น. พรอ้มกนัท ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประตู 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานังโดยเทยีวบนิ FD 636 ** มีบริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครอืง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเ์อเชียมีบริการล็อกทนีังและ Hot Seatบริการสาํหรบัลูกคา้ทีมีความประสงคต์อ้งการนังแถวหน้าและ

นังตดิกนัหรอืเลอืกทีนังได ้เนืองจากตวัเครืองบินของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกทนีังได ้ทนีัง

อาจจะไม่ไดน้งัตดิกนัในคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบิน   

 * ในกรณีตอ้งการล็อกทนีังไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการล็อกทนีังไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เทยีว 

 * ตอ้งการล็อคทนีังแถวหน้า Hot Seat  

 แถวท ี1    ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 500 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวท ี2-5  ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 400 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวท ี6-8  ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 200 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทุกครงักอ่นทําการจองค่ะ** 

11.30 น. เดินทางถงึ สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถนิทเีวยีดนาม 

เท่ากบัประเทศไทย) เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าทสีาํคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั

4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเจริญและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทสีาํคญั 

เดินทางสู ่“เมืองโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอนันนัอดตีเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทสีาํคญัแห่งหนึงในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

และเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลยีนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็น

เมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมเนืองจากเป็นสถานทสีาํคญัทางประวตัิศาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบูรณะขนึเรือยๆแต่ก็ยงัคง

รูปแบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ดน้าํท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนั  นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกมัทาน สนุกสนานไปกบักจิกรรม!! 

นังเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Villageหมูบ่า้น 

เลก็ๆในเมอืงฮอยอนัตงัอยู่ในสวนมะพรา้วริมแมน่าํ ในอดีตช่วง 

สงครามทนีีเป็นทพีกัอาศยัของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทนีี 

คืออาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพนืเมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญิง

จะหยอกลอ้กนัไปมานาํทพีายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  
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จากนัน นําท่านชมวดัฟุ๊ กเกยีนเป็นสมาคมชาวจีนทใีหญ่และเก่าแก่ทสุีดของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นทพีบปะของคนหลายรุ่น    วดันีมี

จุดเด่นอยู่ทีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาํบุญต่ออายุโดยพธิีสมยัโบราณ คือ การนาํธูปทขีดเป็นกน้

หอย มาจุดทงิไวเ้พอื เป็นสริิมงคลแก่ท่าน  นาํชมOld House of Tan Skyบา้นโบราณซงึเป็นชือเจา้ของบา้นเดิมชาว

เวยีดนามทมีฐีานะด ีชมบา้นไมท้เีก่าแก่และสวยงามทสุีดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจุบนัไดร้บัการอนุรกัษไ์ว ้

เป็นอย่างดี และยงัเป็นทอียู่อาศยัของทายาทรุ่นทเีจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพล

ทางสถาปตัยกรรมของจีน ญีปุ่ น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวยีนไทฮ็อกทาํเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัติดถนน

อกีสายหนึงใกลแ้ม่นาํทูโบนมปีระตูออกไม ้สามารถชมววิทวิทศันแ์ละเหน็เรือพายสญัจรไปมาในแม่นาํทูโบนไดเ้ป็นอย่างดี

นาํชม  สะพานญีปุ่ นซงึสรา้งโดยชุมชนชาวญีปุ่ นเมอื 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศกัดิสทิธิ  ทสีรา้งขนึเพอื

สวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญปีุ่ นเชือว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ิภพส่วนตวัอยู่ทอีินเดียและหางอยู่ทญีปีุ่ น ส่วนลาํตวัอยู่ทเีวยีดนาม 

เมอืใดทมีงักรพลกิตวัจะเกิดนาํท่วมหรือแผ่นดนิไหว ชาวญปีุ่ นจึงสรา้งสะพานนีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางลาํตวัเพอืกาํจดัมนั

จะไดไ้มเ่กดิภยัพบิตัขินึอกี ชมศาลกวนอซูงึอยู่บนสะพาน ญปีุ่ นและทฮีอยอนัชาวบา้นจะนาํสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้หีนา้บา้น เพอื

ขายใหแ้ก่นกัท่องเทยีวท่านสามารถซอืของทรีะลกึ เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

คาํ  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สูท่พีกั**โรงแรม Regina Danang Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 
 

วนัทสีอง วดัลนิหอ์งึ-สะพานมงักร-นงักระเชา้ไฟฟ้าขึนสู่ยอดเขาบาน่าฮลิล-์พกับนบาน่าฮลิล ์  (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนนั  แวะสกัการะ วดัลนิหอ์งึเป็นวดัทใีหญ่ทสุีดของเมอืงดานงัภายในวหิาร 

ใหญ่ของวดัเป็นสถานทบูีชาเจา้แมก่วนอิมและเทพองคต่์างๆตามความ 

เชอืของชาวบา้นแถบนีนอกจากนียงัมรูีปปนัปูนขาวเจา้แมก่วนอมิซงึม ี

ความสูงถงึ 67 เมตรตงัอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยนืหนัหลงัให ้

ภูเขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีออกไปหาปลานอกชายฝงัวดัแห่งนีนอกจากเป็นสถานที

ศกัดสิทิธทิชีาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหนึงสถานทท่ีองเทยีวทสีวยงามเป็นอีกนึงจุดชมววิทสีวยงาม

ของเมอืง ดานงั 

จากนัน  นําท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridge อกีหนึงทเีทยีวดานงัแห่งใหม่ 

สะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์ความสาํเรจ็แห่งใหมข่องเวยีดนาม ทมีคีวาม 

ยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชอืมต่อสองฟากฝงัของแมน่าํฮนั 

ประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถูกสรา้งขนึเพอืเป็นแหลง่ท่องเทยีวดานงั เป็น 

สญัลกัษณข์องการฟืนคืนประเทศ และเป็นการฟืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ  

โดยไดเ้ปิดใชง้านตงัแต่ปี 2013ดว้ยสถาปตัยกรรมทบีวกกบัเทคโนโลยสีมยั 

ใหม่ทไีดร้บัแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวยีดนามเมอืกว่าหนึงพนัปีมาแลว้ 

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน นําทุกท่านเดินทางสู ่บานาฮลิล ์บานาฮิลลเ์ป็นทตีากอากาศทดีีทสุีดในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทฝีรงัเศสเขา้มา

ปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขนึไปบนภเูขาสรา้งทพีกัโรงแรมสงิอาํนวยความสะดวกต่างๆเพอืใชเ้ป็นสถานที
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พกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทนีงักระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้หน็ววิธรรมชาติทงันาํตก Toc 

Tienและลาํธาร Suoi no (ในฝนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน นังกระเชา้ขึนสู่บานาฮลิลก์ระเชา้แห่งบานาฮิลลนี์ไดร้บัการบนัทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทยีาว

ทสุีดประเภทNon Stopโดยไมห่ยุดแวะมคีวามยาวทงัสนิ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทสูีงทสุีดท ี1,294 เมตรนกัท่อง 

เทยีวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตาํกว่ากระเชา้พรอ้มอากาศบริสุทธอินัสดชนืจนทาํใหท่้านอาจลมืไป

เสยีดว้ยซาํว่าทนีีไมใ่ช่ยุโรปเพราะอากาศทหีนาวเยน็เฉลยีตลอดทงัปีประมาณ 10 องศาเท่านนัจุดทสูีงทสุีดของบานาฮิลลม์ี

ความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผืนป่าทอีุดมสมบูรณ์นาํท่านชมสะพานสีทอง สถานทท่ีองเทียวใหม่ล่าสุดตงัโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณอ์ย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  จดุทสีรา้งความตนืเตน้ใหน้กัท่องเทยีวมองดูอย่างอลงัการทซีงึเตม็ 

ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตาํนานและจนิตนาการของการผจญภยัทสีวนสนุก  

The Fantasy Park(รวมค่าเครอืงเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้  

รถรางและบา้นผีสงิทไีม่รวมใหใ้นรายการ)ทเีป็นส่วนหนึงของบาน่า 

ฮลิลท่์านจะไดพ้บกบัเครอืงเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทายความ 

มนัสข์องหนงั 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอนืๆถา้ไดโนเสารเ์กมส ์

สนุกๆเครืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวียนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสนัประสาทอีกมากมายหรือชอ้ปปิงซือของที

ระลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทรีอท่านพสูิจนค์วามมนัสก์นัอย่างเต็มทใีหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครือง

เลน่นานาชนิดอย่างจใุจ 
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เยน็  บริการอาหารเยน็ แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮลิล ์

นําท่านเขา้สูท่พีกั**โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮลิล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม  ดานงั-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เชา้/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนนั นาํท่านเดินเทยีวและชอ้ปปิงในตลาดฮานซงึกม็สีนิคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บหุร ีและของกนิต่างๆ เป็นตลาดสด

และขายสนิคา้พนืเมอืงของเมอืงดานงั 

ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิดานงั 

12.00 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทยีวบนิท ี FD637 

** มีบริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครอืง ** 

13.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทางทวัร ์มหศัจรรย.์.บาน่าฮลิล ์ดานัง ฮอยอนั 3 วนั 2 คนื บิน FD 
เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

6 พ.ย.61 8 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

13 พ.ย.61 15 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

20 พ.ย.61 22 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

27 พ.ย.61 29 พ.ย.61 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

4 ธ.ค.61 6 ธ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

11 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 
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18 ธ.ค.61 20 ธ.ค.61 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

25 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

8 ม.ค.62 10 ม.ค.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

15 ม.ค.62 17 ม.ค.62 24 11,900 11,900 10,900 3,500 

22 ม.ค.62 24 ม.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

29 ม.ค.62 31 ม.ค.62 24 13,900 13,900 12,900 3,500 

5 ก.พ.62 7 ก.พ.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

12 ก.พ.62 14 ก.พ.62 24 14,900 14,900 13,900 3,500 

19 ก.พ.62 21 ก.พ.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

26 ก.พ.62 28 ก.พ.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

5 มี.ค.62 7 มี.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

12 มี.ค.62 14 มี.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

19 มี.ค.62 21 มี.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

26 มี.ค.62 28 มี.ค.62 24 12,900 12,900 11,900 3,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
 ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
เงอืนไขการสาํรองทนีงัและการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะนัน

ถอืวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่น

ล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯกาํหนด

ไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆ

ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิเลอืนวนัเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 
6.กรณีทท่ีานตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั เนืองจากสาย

การบนิอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตวั

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักล่าว 
7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสนิ 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
 บริษัทฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทย

และต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีใน

กรณีทเีกดิเหตุสุดวิสยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุใน

รายการท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการ

ชําระเหมาขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บริษัทฯขอสงวนสทิธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครอืงบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึ

เทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
 การท่องเทียวประเทศเวยีดนามนนัจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพอืเป็นการสง่เสริมการท่องเทียวดงักลา่ว คือ 

รา้นยา,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยค่าทวัรเ์พมิ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่าน

รบัทราบและยอมรบัเงอืนไขดงักลา่วแลว้ 
 อาหารทปีระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธิพลมาจากจนี โดยรสชาติจะออกไปทางจดืสว่นใหญ่รสไม่ค่อยจดัและอาหารทะเลกจ็ะเป็น

ขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัทีประเทศเวียดนาม 

 หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  

หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม 

 โรงแรมในเวียดนามหอ้งทเีป็นหอ้งเดียวอาจเป็นหอ้งทมีีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอา่งอาบนําบางโรงแรมแต่ละชนัจะมีเพยีงไม่กหีอ้ง 

ซึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ดิกนัและอาจจะไดค้นละชนัและบางโรงแรมอาจจะไม่มีลิฟตซึ์ง 

ขึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


