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13.00 น. พร้อมกันที� สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน

ไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

15.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เที.ยวบินที. VZ 962 
17.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป)นที�เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ�นที�เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป)นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหิน
อ่อนเป)นเมืองท่าที�สําคัญและเป)นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี2เจริญและเติบโต 
มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป)นเมืองท่าที�สําคัญ  

จากนั2น  นําท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ�งที�เที�ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์
ความสําเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที�มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื�อมต่อ
สองฟากฝ;� งของแม่น<าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรา้งขึ2นเพื�อเป)นแหล่งท่องเที�ยวดานัง 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบนิดานงั เวียดนาม • สะพานมังกร • สะพานความรัก          
            � (-/-/เย็น) 
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เป)นสัญลักษณ์ของการฟ>2 นคืนประเทศ และเป)นการฟ>2 นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เป@ดใช้งาน
ตั2งแต่ปA 2013ด้วยสถาป;ตยกรรมที�บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที�ได้รับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเมื�อกว่าหนึ�งพันปAมาแล้ว  

 
เย็น       � บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
จากนั�น  เข้าพักที. Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* ของมาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที.ระบุในรายการทัวร์เปNนเพียงโรงแรมที.นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงแต่โรงแรมที.เข้า
พักจะเปNนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นําท่านสักการะ วัดลินห์อึSง (Linh Ung) เป)นวัดที�ใหญ่ที�สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัด
เป)นสถานที�บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื�อของชาวบ้านแถบนี2นอกจากนี2ยังมี

วันที.สอง วัดลินห์อึSง  • ร้านไข่มุก • เว ้• วัดเทียนมู่ • พระราชวังเว ้• นั.งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่
นWาหอม       � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 

  

 BT-VN19_VZ_APR-OCT 2023 HUE DANANG HOIAN BANAHILLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปป;2 นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ�งมีความสูงถึง 67 เมตรตั2งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง  35 เมตรยืนหันหลัง
ให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกปJองคุ้มครองชาวประมงที�ออกไปหาปลา นอกชายฝ;� งวัดแห่งนี2
นอกจากเป)นสถานที�ศักดิKสิทธิKที�ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป)นอีกหนึ�งสถานที�
ท่องเที�ยวที�สวยงามเป)นอีกนึ�งจุดชมวิวที�สวยงามชองเมืองดานัง นําท่านชม ร้านไข่มุก ให้ท่านเลือก
ชมและซื2อของฝากเป)นที�ระลึก  

  
จากนั2น นําท่านชม เจดีย์เทียนมู่ (Thien Mu) ทรงเก๋งจีนแปดเหลี�ยมสูงลดหลั�นกัน 7 ชั2นซึ�งแต่ละ
ชั2นแทนภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตั2งเด่นอยู่ริมฝ;� งแม่น<าหอม 
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กลางวัน      � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
จากนั2น   เยี�ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน (ด้านนอก) พระราชวังแห่งนี2สร้างขึ2นในปA 

พ . ศ.  2348 ใ นส มั ย ย า ล อ ง เคย เป) นที� ป ร ะ ทั บขอ ง พร ะ ม หา ก ษัต ริ ย์ ร า ช วง ศ์ เห วีย น13 
พระองค์ พระราชวังแห่งนี2ตั2งอยู่ใจกลางเมืองเป)นมรดกตกทอดอันยิ�งใหญ่และงดงามแห่งนี2ได้ถูก
สร้างขึ2นตามแบบแผนความเชื�อของจีน  

 
พิเศษ!!นําท่านนั.งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ 

ซึ.งเปNนจดุเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม  
(ไม่รวมค่าทิปคนขี.สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/

ต่อทริป) 
 
 
คaา       � บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

นําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่นWาหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื�นเมือง 

  
จากนั�น  พักที. Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที.ระบุในรายการทัวร์เปNนเพียงโรงแรมที.นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงแต่โรงแรมที.เข้า
พักจะเปNนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั�น  นั.งกระเช้าขึ�นสู่บาน่าฮิลล์ กระเช้าแห่งบาน่า

ฮิ ล ล์ นี2 ไ ด้ รั บก า ร บันทึ ก ส ถิ ติ โ ล ก โ ดย World 
Record ว่าเป)นกระเช้าไฟฟJาที�ยาวที�สุด ประเภท
Non Stopโ ดย ไม่ หยุ ดแ วะมีควา มยาวทั2งสิ2น 
5,042 เมตร และเป)นกระเช้าที�สูงที�สุด 1,294 
เมตร นักท่องเที�ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและ
บางจุดมีเมฆลอยต_ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิKอันสดชื�นจนทําให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ<าว่า
ที�นี�ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที�หนาวเย็นเฉลี�ยตลอดทั2งปAประมาณ 10 องศาเท่านั2น  

 
 

วันที.สาม บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั.งกระเช้าไฟฟdาขึ�นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี 
• หมู่บ้านฝรั.งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square    � (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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นําท่านชมสะพานสีทอง สถานที�
ท่องเที�ยวใหม่ล่าสุดตั2งโดดเด่นเป)น
เอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบา
น่าฮิลล์ นําท่านสู่จุดที�สร้างความ
ตื�นเต้นให้นักท่องเที�ยวมองดูอย่าง
อลังการที�ซึ�งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ตํานานและจินตนาการของการ
ผจญภัยที�สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเครื.องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น หุ่นขี�ผึ�งที.ไม่รวม
ให้ในรายการ)ที�เป)นส่วนหนึ�งของบาน่าฮิลล์ท่านจ ะได้พบกับเครื�องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้า
ทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง และอื�นๆ เกมส์สนุกๆเครื�องเล่นเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุนเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั�นประสาทอีกมากมาย หรือ ช้อปป@2 งซื2อของที�ระลึก
ภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที�รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที�ให้ท่านได้
สนุกสนานต่อกับเครื�องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 
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กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน  แบบบุฟเฟnต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

 
ชมเมืองฝรั�งเศส เป)นตึกออกแบบมาได้บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนาม 
ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มีมุมถ่ายรูปเช็คอินสวยๆหลายมุม   Le Jardin d’ Amour เปNนสวน
สวยสไตล์ฝรั.งเศสที�มีทั2งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay 
Wine Cellar อีกด้วย เดินไปเที�ยวด้านในจะเป)นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป)นทางยาวเดินทะลุ
ชมไปเรื�อยๆ ก็จะออกมาที�สวน นอกจากนี2 เดินไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสูงถึง 27 
เมตรอีกด้วย ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบาน่าฮิลลโ์ซนใหม่ Eclipse Square ตามอัธยาศัย 
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เย็น       � บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูแหนมเนือง สไตล์เวียดนาม 

  
จากนั�น  เข้าพักที. Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว* ของมาตรฐานเวียดนาม 

(โรงแรมที.ระบุในรายการทัวร์เปNนเพียงโรงแรมที.นําเสนอเบื�องต้นเท่านั�น ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงแต่โรงแรมที.เข้า
พักจะเปNนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านสู่ ร้านหินอ่อน ให้ท่านเลือกชมและซื2อของฝากเป)นที�ระลึก นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัsม
ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั.งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆ
ในเมืองฮอยอันตั2งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น<า ในอดีตช่วงสงครามที�นี�เป)นที�พักอาศัยของเหล่า
ทหาร อาชีพหลักของคนที�นี�คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื2นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที�พายเรือมา
เคาะกันเป)นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/
ต่อทริป) 

 
กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

วันที.สี. ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกัsมทาน • นั.งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ตลาดฮาน •           
ร้านเยื.อไผ่  • สนามบินดานัง • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ        � (เช้า/กลางวัน/-) 
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นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน”(Hoi An) เมืองฮอยอันนั2นอดีตเคยเป)นเมืองท่า การค้าที�
สําคัญแห่งหนึ�งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป)นศูนย์กลางของการ แลกเปลี�ยนวัฒนธรรม
ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป)นเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเนื�องจากเป)นสถานที�สําคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ2นเรื�อยๆแต่ก็
ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้  

 
จากนั2น ชม  วัดจีน วัดนี2มี จุดเด่นอยู่ ที� ง า น ไม้

แกะสลักลวดลายสวยงาม ท่านสามารถ
ทําบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ 
การนําธูปที�ขดเป)นก้นหอย มาจุดทิ2งไว้
เพื� อ เป)นสิริมงคลแก่ท่าน นําชม Old 
House of Tan Skyบ้านโบราณ ซึ�งเป)น
ชื� อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที�มี
ฐานะดี ชมบ้านไม้ที�เก่าแก่และสวยงาม
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ที�สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปA นําชม สะพานญี.ปุnนซึ�งสร้างโดยชุมชนชาวญี�ปุiนเมื�อ 400 
กว่าปAมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิKสิทธิKที�สร้างขึ2นเพื�อสวดส่งวิญญาณ นําชมศาลกวนอูซึ�งอยู่
บนสะพานญี�ปุiนและที�ฮอยอันชาวบ้านจะนําสินค้าต่าง ๆ ไว้ที�หน้าบ้าน เพื�อขายให้แก่นักท่องเที�ยว 

จากนั2น  นําท่านเดินเที�ยวและช้อปป@งใน ตลาดฮาน (Han Market) ซึ�งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า 
เหล้า บุหรี� และของกินต่าง ๆ เป)นตลาดสดและขายสินค้าพื2นเมืองของเมืองดานัง นําท่านสู่ร้านเยื.อ
ไผ่ อิสระช้อปป@2 งตามอัธยาศัย 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 

18.10 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ) เที.ยวบินที. VZ 963 
19.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

อัตราค่าบริการและเงื.อนไขรายการท่องเที.ยว 
วันเดินทาง จํานวนต่อ

กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี.ยว 

05 – 08 เม.ย. 66 
*วันจักรี* 30+1 14,999 13,999 3,500 

12 – 15 เม.ย. 66 
*วันสงกรานต์* 30+1 18,999 17,999 3,500 

17 – 20 เม.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

19 – 22 เม.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

21 – 24 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

23 – 26 เม.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

26 – 29 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 
01 – 04 พ.ค. 66 

*วันแรงงานแห่งชาติ* 30+1 12,999 11,999 3,500 

04 – 07 พ.ค. 66 
*วันฉัตรมงคล* 30+1 15,999 14,999 3,500 

08 – 11 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

10 – 13 พ.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

21 – 24 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 
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28 – 31 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

07 – 10 มิ.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

18 – 21 มิ.ย. 66 30+1 11,999 10,999 3,500 

28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

05 – 08 ก.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

12 – 15 ก.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

16 – 19 ก.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

30 ก.ค. – 02 ส.ค. 66 30+1 15,999 14,999 3,500 

06 – 09 ส.ค. 66 30+1 11,999 10,999 3,500 
13 – 16 ส.ค. 66 

*วันหยุด* 30+1 12,999 11,999 3,500 

20 – 23 ส.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

04 – 07 ก.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

15 – 18 ก.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

27 – 30 ก.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

01 – 04 ต.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

02 – 05 ต.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,500 

08 – 11 ต.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 

15 – 18 ต.ค. 66 30+1 15,999 14,999 3,500 

25 – 28 ต.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,500 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปA บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 บาท  

อัตรานี2รวมรายการทัวร์และตัrวเครื�องบินแล้ว** 
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี.ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเปNนสําคัญ** 
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 อัตราค่าบริการรวม  
� ตัrวเครื�องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet  (VZ)  

เป)นตัrวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
� ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้อง

เดี�ยว) 
� ค่าระวางน<าหนักกระเปwาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปwาถือขึ2นเครื�อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 
� ค่าอาหารทุกมื2อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิKในการสลับมื2อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� น<าดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทยตามรายการระบุ 
� ภาษีน<ามันและภาษีตัrวทุกชนิด (สงวนสิทธิKเก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ2นก่อนวันเดินทาง) 
� ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป)นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว
ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าน<าหนักกระเปwาเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั2งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม 
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป)นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
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- ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน<าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

เงื.อนไขการสํารองที.นั.งและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 6,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั2นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

!! ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางระหว่าง 13 – 17 เม.ย.66 เก็บมัดจํา 10,000 บาท !! 
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ2นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั2งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ2นจริง 
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้
ทั2งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ2นจริง (ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง อาทิเช่น ค่าตั�วเครื�องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ2นจริง
ทั2งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั2งสิ2น (ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง อาทิเช่น ค่าตั�วเครื�องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ) 

• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิKเก็บเงินค่าทัวร์ทั2งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ทั2งสิ2น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั2งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิKยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั2งสิ2น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิKยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั2งสิ2น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาํระเตม็จํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิKเก็บเงินค่าทัวร์ทั2งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆทั2งสิ2น 
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กรณีเจ็บปiวย : 
• กรณีเจ็บปiวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั2งนี2ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป)นจริง 

• ในกรณีเจ็บปiวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิKในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื.อนไขอื.น ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิKในการเก็บค่าใช้จ่ายทั2งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 
ไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึ2นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ  ที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ2นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิK
เลื�อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัrวภายใน เช่น (ตัrวเครื�องบิน, ตัrวรถทัวร์, ตัrวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั2ง
ก่อนทําการออกตัrว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณี ถ้าท่านออกตัrวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที�ต้องการความช่วยเหลือเป)นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที�สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ�มตั2งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั2นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้
ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิKในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ2นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน<าเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิKไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั2งสิ2น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั2งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั2งหมด 

 

รายละเอียดเพิ.มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิKในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป)นสําคัญ 
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� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั2น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั2งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี2ในกรณีที� เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี2ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื2อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป)นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเปwาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั2งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิKที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น 

� ตัrวเครื�องบินเป)นตัrวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื�อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ2น ตามอัตราค่าน<ามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิKปรับราคาตัrวดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั2งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี2แล้วทั2งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั2งหมด 
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� ในกรณีของ PASSPORT นั2น จะต้องไม่มีการชาํรุด เปAยกน<า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทั�งตราป;� มลาย
การ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป)นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั2ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป)นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั2งสิ2น 

� กรณี “หญิงตั2งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท์ี�ชัดเจน สิ�งนี2อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั2งสิ2น 

� ภาพที�ใช้เป)นภาพเพื�อการโฆษณาเท่านั2น 
� การท่องเที�ยวประเทศเวียดนามนั2นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื�อเป)นการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวดังกล่าว คือ ร้านหินอ่อน,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป)นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้อง
จ่ายค่าทัวร์เพิ�ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแล้ว 

� อาหารที�ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ
อาหารทะเลก็จะเป)นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

 

รายละเอียดห้องพักที.ประเทศเวียดนาม 
� ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี�ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน   

(Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ
ได้เป)น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

�   โรงแรมในเวียดนามห้องที�เป)นห้องเดี�ยวอาจเป)นห้องที�มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน<าบางโรงแรมแต่ 
ละชั2นจะมี  เพียงไม่กี�ห้องซึ�งในกรณีมาเป)นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและ
อาจจะได้คนละชั2นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซึ�งขึ2นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั2น ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื.อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื.อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื.อนไขต่างๆ

ของบริษัทฯที.ได้ระบุในรายการทัวร์ทั�งหมด** 
 

***************************************** 


