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ดานงั เว้ ฮอยอนั บานาฮิลล ์4D 3N 

ทวัร์ เรียล เรียล…ดานงั ใส ใส วยัรุ่นชอบ 
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08.00 น.  คณะพร้อมกันที� สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั�น 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ 

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความ

สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ หลังจาก CHECK IN และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมทวัร์ มื�ออาหาร โรงแรม 
เช้า เที�ยง เย็น  

1 สนามบินสวุรรณภมูิ - สนามบินนานาชาติ
ดานงั – เมืองเว ้- วัดเที"ยนม ู่ - ชอ้ปปิ� ง
ตลาดดองบา - ล่องเรือชมการแสดงจักร
พรรคบนเรือ 

- ✈ � 

 

MIDTOWN HUE 
HOTEL หรือเทียบเท่า  

★★★★ 

2 พระราชวังไดนอย - นั"งรถซิโคลช่มเมือง
เว—้แวะรา้น OTOP – ขึ�นกระเชา้บานาฮิลล ์
สวนสนกุบานาฮิลล ์สวนดอกไม ้
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� 

 

� 

 

MERCURE BANA 
HILL FRENCH 
VILLAGE HOTEL 
★★★★ 

3 บานาฮิลล ์– ชมสะพานมือ รถรางขึ�นเขา 
อโุมงคเ์ก็บไวน์ – ลงกระเชา้ไปหมู่บ้านหิน
อ่อน – น ั"งเรือกระดง้ – เยี"ยมเมืองโบราณ
ฮอยอัน – ดานงั ถ่ายรปูกบัสะพานมงักร 
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GLAMOUR HOTEL 
หรือเทียบเท่า★★★★ 

4 ไหวพ้ระวัดหลินอิEง - สนามบินดานงั – 
สนามบินสวุรรณภมูิ 
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✈  

** รายการทัวร์ขา้งตน้ อาจมีการสลับปรับเปลี�ยนเพื�อความเหมาะสม ** 

วันแรก   สนามบ ินสุวรร ณภูม ิ – ดานัง – เม ืองเว้ – วัดเจดีย์เท ียนมู่ 
            ช้อปปิ)งตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมการแสดงจักรพรรด ิ-บนเรือ  

สําหรับสมาชิก Flyer Bonus สามารถสะสมไมล์ได้ เมื อบินกับสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ 
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อิสระให้ท่านพกัผ่อนกับบริการอาหารว่างและเครื�องดื�ม เติมความสดชื�นก่อนเดินทาง ใช้บริการห้อง

รับรองผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก่อนขึ 4นเครื�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.55 น.  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที�ยวบินที� PG947 (มีบริการ

อาหารร้อนบนเครื�องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั7วโมง 

12.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ดานัง (DANANG) เมืองท่าติด

ทะเลที�มีขนาดใหญ่เป็น อันดับ 4 ของเวียดนาม ตั 4งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินท ์

(เวลาท้องถิ�นที�เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

แล้ว ***เที�ยวบินอาจมีการเปลี�ยนแปลงทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กําหนด 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (HUE) เมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488  

สถานที�มีอยูท่ั�วเมือง ตั 4งอยู่ตอนกลางของประเทศริมฝั�งแม่นํ 4าหอม พื 4นที�ส่วนใหญ่เป็นที�ราบสูง  

ซึ�งเต็มไปด้วยหิน ภูเขาไฟ หาดทราย เนินทรายและทะเลสาบ ยังเป็นเขตพื 4นที�ป่าไม้สําคัญที�สุดของ

เวียดนาม (ใช้เวลาในการ เดินทาง ประมาณ 2 ชม)  

นําท่านชมเจดีย์เท ียนมู่ (THIEN MU PAGODA) หรือวัดเทพธิดาราม ตั 4งอยู่ริมฝั�งแม่นํ 4าหอมสร้าง

ขึ 4น พ.ศ. 2144 โดยขุนนางเหวียนฮวาง (NGUYEN HOANG) เจ้าผู้ปกครองเมืองเว้ 
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จากนั 4นนําท่านสู่ตลาดดองบา (DONG BA MARKET) ตลาดใหญ่และเป็นศูนยก์ลางทางการค้าที�

ใหญ่ที�สุดตั 4งอยู่ริมฝั�งแม่นํ 4าหอม มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท บริเวณรอบนอกจะเป็นพวก

สินค้าของฝากของที�ระลึก ด้านในจําหน่ายของใช้ทั�วๆไปและมีโซนตลาดสด อิสระท่านช้อปปิ4งเลือก

ซื 4อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  

นําท่านล่องเรือมังกรชมแม่นํ 4าเฮือง หรือแม่นํ 4าหอม ผ่านสะพานประวัติศาสตร์ สมัยสงคราม ชมวิถี

ชีวิตชาวบ้านที�ขุดทรายขาวเป็นอาชีพ พร้อมชมการแสดง ศิลปะการขับร้องดนตรีพื 4นเมืองของชาวเว้  

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตรคาร (1) 

ที�พัก   MIDTOWN HUE HOTEL หร ือเทียบเท่า 4* 

 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก (2) 

นําท่านชมบริเวณภายนอก พระราชวังไดนอย (ถ่ายร ูปด้านนอก) หรือ พระราชวังต้องห้าม  

สร้างขึ 4นโดยกษัตริย์ลองราชวงศ์เหงียน ใน พ.ศ.2348 พร้อมกับการสถาปนาเมืองเว้เป็นราชธานี 

ตั 4งอยู่บริเวณริมฝั�งแม่นํ 4าหอม มีเนื 4อที� 52 ตารางกิโลเมตร ลักษณะการสร้างยึดเอาแบบอย่างมาจาก

พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามของจีน ทําให้หลายคนกล่าวว่าพระราชวังไดนอยเหมือนกับ 

พระราชวังกู้กงทุกประการเพียงแต่ย่อขนาดให้เล็กลงเท่านั้นเอง ดังนั้นพระราชวังไดนอยจึงถูกเรียก

อีกชื�อหนึ�งว่า "พระราชวังต้องห้าม" แห่งเมืองเวียดนาม 
 

 

 

วันทีHสอง  พระราชวังไดนอ ย - นัHงรถซ ิโคล่ชมเมืองเว้ – แวะร้าน OTOP – บานาฮิลล์  
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พิเศษ!! นัH งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) ชมเมืองเว้ซึ�งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขี�สามล้อท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั"นแล้วแต่ความพึงพอใจ

ของท่าน) 

 

 

 

 

เที�ยง   รับประทานอาหาร Seafood ณ ภัตรคาร (3) 
หลังอาหารนําท่านแวะชม ร้านเยืHอไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที�มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที�ผลิตมาจาก

เยื 4อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้า เช็ดตัว อิสระ ให้ท่านเลือกซื 4อสินค้าที�ระลึก และสินค้าพื 4นเมือง

ตามอัธยาศัย 

จากนั 4นนําท่านสู่ เขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) (ใช้เวลาในการ เด ินทางประมาณ 3 ชม.)  

ให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวบนรถ สู่เขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) อยู่ในจังหวัดดานัง ห่างจากตัวเมือง

ประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับนํ 4าทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งนี 4ถูกเนรมิตขึ 4นมาใหม่

ใหม่ทั 4งโรงแรมที�พัก วัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั�งเศส สวนสนกุ สวนดอกไม้ พร้อมกับสะพานริมเขาสุด

อลังการแห่งใหม่  

HILIGHT!! นั�งกระเช้ายาวที�สุดในโลกได้รับการบันทึก สถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด WORLD 

RECORD ประเภท NON STOP กระเช้านี 4มีความยาวถึง 5,042 เมตร เป็นสถานที�ตากอากาศที�ดี

ที�สุดของเวียดนามกลางถูกค้นพบในสมัยที�ฝรั�งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้สร้าง “แฟนตาซี 

ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที�สวยงาม 

ตั 4งอยู่ท่ามกลาง สายหมอกบนยอดเขาแห่งนี 4 
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นําทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดเหวี�ยงที� “Fantasy Park” สวนสนุกในรม่ที�ใหญ่ที�สุดของ

เวียดนามอยู่บนเขาบานาฮิลล์ Park (ราคาทัวร์รวมค่าเครื�องเล่นภายในสวนสนกุทุกเครื�องเล่น 

ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี 4ผึ 4ง และเครื�องเล่นที�ใช้ระบบหยอดเหรียญ) ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมา

จากนวนิยายเร ืHอง “Journey To The Center of the Earth” และ “Twenty Thousand under the 

Sea” รอต้อนรับนกัท่องเที�ยวมาผจญภัยแนวแอดเวนเจอร์ มีทั 4งหมด 3 ชั 4นด้วยกัน ปลอดปล่อยความ

สนุกสุดมัน สําหรับเครื�องเล่นยอดฮิตของสวนสนกุที�เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ มาแล้วต้องเล่น ถ้าไม่เล่น

ก็เหมือนจะมาไม่ถึง ได้แก่ 

               “Alpine Coaster” รถรางกลางแจ้งที�เหล่าขาลุยชอบความเร็วไม่ควรพลาด รถจะเคลื�อน

ตัวไปตามรางโดยที�คุณสามารถควบคุมความเร็วได้ จะแล่นแบบชิลล์ ๆ หรือจะแล่นแบบเร็ว เพิ�ม

ความสะใจก็แล้วแต่เลือกกันเลย แถมระหว่างทางก็จะได้ชมวิวสวย ๆ ของเมืองดานังบนภูเขาบานา

ฮิลล์แบบ 360 องศา 

               “Tower Drop” หรือที�คนไทยเรียกว่า “นางฟ้าตกสวรรค์” เอาใจผู้ที�ชอบท้าทายความสูงให้

มาปล่อยเสียงกรีfดดดดดกันที�นี� ด้วยตัวเครื�องเล่นที�สูงถึง 29 เมตร ตอนที�เครื�องกําลังเคลื�อนตัวขึ 4นไป

เรื�อย ๆ ยังจุดบนสุดว่าเสียวแล้ว ตอนที�ทิ 4งตัวลงมาอย่างเร็วเสียวยิ�งกว่า  

 นอกเหนอืจากเครื�องเล่นที�เป็นไฮไลต์เด็ดประจําสวนสนุกแห่งนี 4แล้ว ยังมีเครื�องเล่น 4D 5D ภาพ

สมจริง และหากใครที�ชอบกิจกรรมปืนเขาที�นี�ก็มีมาไว้บริการเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั�งเศส ที�มีดอกไม้

หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที�มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตาม 
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ใจชอบ  อิสระเดินเที�ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์) (4) 

ที�พัก   MERCURE BANA HILL FRENCH VILLAGE HOTEL  

หมายเหตุกรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ห้องพักบนบานาฮิลล์เป็ นห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 

ชั 4น 2 เตียง) มีค่าใช้จ่ายเพิ�ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน *** เนื�องด้วยห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องพัก

บริการสําหรับ 3 ท่าน ***  

***คืนที�เข้าพักบนบาน่าฮิลล์อาจมีสลับคืนเข้าพักแต่ทั 4งนี 4รายการทอ่งเที�ยวยังคงเหมือนเดิม*** 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก (5)  

นําท่านชมสะพานทอง (GOLDEN BRIDGE) มีสถาปัตยกรรมที�โดดเด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริม

หน้าผาที�สวยงามมากที�สุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั 4งอยู่ริมหน้าผาบนยอดเขาสูงจากระดับนํ 4าทะเลราว 

ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั 4งหมด ประมาณ 150 เมตร ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อม

กับมีรูปปั4นมือยักษ์คล้ายกับการยกชูสะพานไว้ ดูสวยอลังการและยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื 4อง

ล่างได้อีกต่างหาก เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็กอินที�ห้ามพลาดของบานาฮิลล์เลยทีเดียว 

 

 

 

 

วันทีHสาม   บานาฮิลล์ – เท ีHยวชมสะพานมือ นัHงรถรางข ึ )นเขา ชมอ ุโมงค์เก็บไวน์ - หมู่บ้าน
แกะสลักหินอ่อ น – น ัHงเร ือกร ะด้งทีHหมู่บ้านกัlมทาน – เยีHยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน 

ถ่ายรูปก ับสะพานมังกร 



RJ-PG001 
นําท่านนัH งรถไฟโบราณ ขึ 4นเขาเพื�อเข้าชมอุโมงค์เก ็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที�เก็บ

ไวน์ที�มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที� 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็น

อุณหภูมิที�ดีสําหรับการบ่มไวน์ สถานที�แห่งนี 4ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั�งเศส และสร้างขึ 4นตั 4งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั�งเศส พร้อมให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับวิวบานาฮิลส์ สามารถถ่ายภาพได้สวยงามตลอดเส้นทาง 

 

 

 

 

นําท่านเยี�ยมชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที�นี 4นับเป็นหนึ�งในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศ

เวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานแกะสลักด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง 

อิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตถศิลป์ภายในตามอัธยาศัย 

จากนั 4นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน  (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั�งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของ

ประเทศเวียดนาม องค์การยูเนสโกได้ขึ 4นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก  

(ใช้เวลาในการเด ินทางประมาณ 40 นาที) 
เที�ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร (6) พิเศษเมนู! Lobster (เสิร์ฟโต๊ะละ 1 ตัว) 

จากนั 4นเดินทางสู่หมู่บ้านกัlมทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมู่บ้านเล็กๆ 

ในเมืองฮอยอัน ตั 4งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นํ 4า ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั�งเรือ

กระด้ง” ล่องเรือไปตามสายนํ 4า ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ�นใช้เวลาในการลอ่งเรือประมาณ 

15 นาที  

 

 

 

 

 

(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านั 4น แล้วแต่ความพึงพอใจ

ของท่าน) 
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จากนั 4นนําท่านที�ยวชมเม ืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN)  
ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม “ถนนตรันฝู” สองฝั�งเป็นที�ตั 4งของคฤหาสน์โบราณมากมาย  
ชมคฤหาสน์หลังใหญ่ที�สุดของถนนสายนี 4อายุเกือบ 200 ปี ชมวัด กวางด ง (QUANG DONG 
TEMPLE) วัดจีนสร้างขึ 4นในปี1885 เป็นที�นิยมสําหรับครอบครัวผู้ที�มีเชื 4อสายจีนและนักท่องเที�ยว
ชาวจีนมากราบไหว้ขอพร  
อิสระท่านขอพรสิ�งศักสิทธิvและถ่ายภาพตามอธัยาศัย ชมบ้านโบราณ (OLD HOUSE) หลังคาทรง

กระดองปูศิลปผสมผสานที�มีอยู่มากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอธัยาศัย 

ชมสะพานญีHปุ่ น (JAPAN BRIDGE) ซึ�งเป็นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลักษณ์ของ เมืองมรดก

โลกฮอยอันสร้างขึ 4นโดยชุมชนชาวญี�ปุ่ นที�อาศยัอยู่ในเมืองฮอยอันเพื�อแบ่งเขตชุมชนของชาวญี� ปุ่น

อีกฝั�งกับคลองกับชุมชนชาวจีน อิสระเดินชมเมืองมรดกโลกจนถึงเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางไปยัง เม ืองดานัง นําท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานมังกร ถูกสร้างขึ 4นเพื�อเป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวอีกแห่งหนึ�งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื4นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพาน

มังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั 4งแต่

ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที�บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที�ได้รับแรงบันดาลใจจากตํานานของ

เวียดนามเมื�อกว่าหนึ�งพันปีมาแล้ว 

 

 

 

 

 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตรคาร (7) 

ที�พัก   GRAMOUR HOTEL หร ือเทียบเท่า 4 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก (8) 

 นําท่านเดินทางสู่วัดหลินอ ึrง (LINH UNG PAGODA) วัดที�ใหญ่ที�สุดของเมืองดานัง อยู่บน

คาบสมุทรเซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที�บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์

ของวัดนี 4เป็นที�ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สีขาว ที�มีความสูงถึง 67 เมตรตั 4งอยู่บนฐาน

ดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหนัหน้าออกไปทางทะเล และหันหลังให้ภูเขาคอยปกป้องคุ้มครองวัดนี 4

เป็นสถานที�ศักดิvสิทธิvที�ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพร  

 

 

 

 

 
เที�ยง   บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือ BANH MI ใช้ขนมปังฝรั�งเศสในการทํา (เสิร์ฟท่านละ 1 ชิ 4น)  
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน  

13.35 น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที�ยวบินที� PG948 (มีบริการ

อาหารร้อนบนเครื�องบิน) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั7วโมง 

15.25 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........ 

 

โปรแกรมรายการทัวร์อาจะมีการสลับปร ับเปลีHยนได้ตามความเหมาะสมข ึ )นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน  
ทั้งน ี )ทางบร ิษัทคําน ึงถ ึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญหากลูกค้าต้องการซื )อ  

ต ัrวเคร ืHองบินภายในประเทศ กร ุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีHก่อนทุกคร้ั ง 

 

วันทีHส ีH   วัดหลินอึrง - สนามบ ินดานัง - สนามบ ินสุวรร ณภูม ิ 

หมายเหตุ: เที�ยวบิน (สายการบินเป็นผู้กําหนด) โรงแรม เมนูอาหารรายการทัวร์ท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ 

ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ คนขับรถของแต่ละสถานที�) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม *กรณีที�บาง

รายการไม่สามารถเป็นไปตามโปรแกรมที�กําหนดได้ เนื�องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแต่ละสถานที�นั 4นๆ โดยทางตัวแทนบริษัทฯ จะ

จัดเป็นรายการหรือพาหนะอื�นแทนโดยจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
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*** กรุณาศ ึกษารายละเอียดทั )งหมดก่อนท ําการจอง เพ ืHอความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า และ
บริษัทฯ เมืHอท่านตกลงช ําระเงินมัดจ ํา หร ือค่าทัวร์ท ั )งหมดกับทางบร ิษัทฯแล้ว ทางบร ิษัทฯจะถือ ว่าท่านได้ยอมร ับเงืHอนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั )งหมด *** 

** ท ั )งน ี )หากสายการบิน  หร ือ เท ีHยวบ ินหลักเกิดการล่าช้า ทางบร ิษัทฯจะพ ิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วนสายการ
บ ินภายในประเทศทีHเป็นสายการบนิ เคร ือ เด ียวกันกับเท ีHยวบ ินห ลักเท่าน ั )น นอกเหนือจากสายการบ ินท ีHทางบริษัทฯแจ้ง ขอ
สงวนสิทธ ิ-ในการไม่รับผิดชอบ และพ ิจารณาท ุกๆ กรณี เน ืHอ งจากทางบร ิษัทฯ  ได้จ ําหน่ายโปรแกรมทัวร์ท ีHเร ิHมเดินทางจาก 
สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่น ับรวมการเดินทางจากสนามบินอ ืHนๆ   และให้แจ้งต่อพน ักงานขายล่วงหน้าก่อนท ําการซื )อบตัร
โดยสารภายในประเทศทุกครั)ง เน ืHอ งจากต้องได้ร ับการยืนยันเท ีHยวบ ินหลัก และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพ ืHอประโยชน์ของตัวท่าน
เอง ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ- รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ การระบาดของโรคติดต่อ 

การเมือง สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที�ยวเวียดนามตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั 4นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิvในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ พกัเดี"ยว 
09-12 เมษายน 66 6IYE5W 16,888.- 5,900.- 
10-13 เมษายน 66 6J2KRV 16,888.- 5,900.- 
11-14 เมษายน 66 6J73LN 19,888.- 5,900.- 

12-15 เมษายน 66 สงกรานต ์ 6IXQOJ 21,888.- 7,900.- 
13-16 เมษายน 66 สงกรานต ์ 6IXJTH 21,888.- 7,900.- 

19-22 เมษายน 66 6J3EXT 17,888.- 
13,919 

5,900.- 

26-29 เมษายน 66 6J6UAV 17,888.- 
15,919 

5,900.- 

เดือนพฤษภาคม 2566 
03-06 พฤษภาคม 66 6J7VV6 15,919.- 5,900.- 
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อ ัตราค่าบริการรวม 

� ค่าตัzวเครื�องบิน ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ- ดานัง - กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) 

รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ 4ามัน  

� ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 

� ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ  ตามรายการที�ระบุ    

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   

� ค่าเบี 4ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึง

สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจําตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว วงเงินประกัน

ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรรมธรรม์)  

� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
อ ัตราค่าบริการนี )ไม่รวม 

× ค่าใช้จา่ยส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรีด ค่ามินิบาร์ 

ในห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที�มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื�นร้องขอวีซ่าอีกครั 4ง (เนื�องจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเว้นการยื�นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามให้กับคนไทยสําหรับผู้ที�ประสงค์พํานักระยะสั 4นในประเทศ

เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ 4าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั 4นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ 4ามันที�ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ�มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัzวเครื�องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�น และหัวหน้าทัวร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิห ัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
เดินทางข ึ )นต ํHา 30 ท่าน  หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อให้

คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการงดออก

เดินทาง และเลื�อนการเดินทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
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1. เงืHอนไขการจอง และการช ําร ะเงิน  (เฉพาะการ ส่งจอยท ัวร์เท ่านั )น  ไม่รวมการต ัดกรุ๊ป  หร ือกรุ๊ปเหมา) 

� มัดจ ําท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กร ณีลูกค้าท ําการจองน้อยกว่าวัน เดินทาง 

30 วัน  ทางบร ิษัทฯ  ขอสงวนสิทธ ิ-ในการเก็บค่าทัวร์ เต ็มจํานวนทนัท ีในวันจองเท่านั )น    
� ส่วนที�เหลือ ชําระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ระบบจะทําการยกเลิกที�นั�งอัตโนมัติ 

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื�อนไข 

• เมื�อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั"งหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและข้อตกลงต่าง ทีๆ�ได้

ระบุไว้ทั"งหมดนี"แล้ว 

• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื7อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  หรือ

แนบสลิปผ่านระบบจองที7นั7งออนไลน์ของทางบริษทัฯ   

 

เงืHอนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน  ค ืน เงินบางส่วน  (หักจากค่าใช้จ่ายทีHเกิดข ึ )นจร ิงแล้ว เช่น  ค่ามัดจ ําบัตร
โดยสารเครืHอ งบิน  และมัดจ ําค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 30 วัน ค ืนเงินค่าทัวร์  50% (จากราคาท ัวร์ท ีHซื )อ ) 

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถค ืน เงินได้ / สามารถเปลีHยนแปลงผู้เด ินทางได้ (เปลีHยนช ืHอ ) 
ต้องแจ้งให้บร ิษัทฯ  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน   

 
     1.2    เ งืHอนไขยกเ ลิกการจอง / เด ินทางวันหยุด หร ือเทศกาล และโปรแ กรมท ีHเดินทางด้วยเทีHยวบินพ ิเศษ  
                 Charter Flight 

กรุ๊ปท ีHเด ินทาง ในช่วงวันหยุด หร ือเทศกาล ท ีHต้องการ ันตีค่าบัตรโดยสารทั )งหมด และทีHน ัH งกับสายการบ ิน   หร ือกรุ๊ปท ีHมี
การการันต ีค่าทีHพ ักทั )งหมด และอ ืHนๆ โดยตรง หร ือ โดยการผ่านต ัวแทนในประเทศหร ือ ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืน เงิน
ได้ รวมถึงเทีHยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ ิ-ไม่มีการคืน เงินท ุกกรณี ท ั )งมัดจ ํา หรือค่าท ัวร์ท ั )งหมด 
เนืHอ งจากเป็นการเหมาจ่ายในเท ีHยวบนิ และโปรแกรมน ั )นๆ  ซึHงไม่สามารถใช้เงืHอนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อทีH 1.1 ได้ 
      2.      เงืHอนไขการจอง และการช ําร ะเงิน  (เฉพาะการต ัดกรุ๊ป หร ือกรุ๊ปเหมา ซึHงเป็นข้อตกลง  

   ระห ว่างบร ิษัทท ัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ ผู้ซ ื )อ เท ่านั )น ) 

� มัดจ ําท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กร ณีลูกค้าทําการจองน้อยกว่าวัน เด ินทาง 

35 วัน  ทางบร ิษัทฯ  ขอสงวนสิทธ ิ-ในการเก็บค่าทัวร์ เต ็มจํานวนทนัท ีในวันจองเท่านั )น )   

� ส่วนที�เหลือ ชําระก่อนวันเดินทาง 35 วัน  (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)  

� หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ระบบจะทําการตัดที�นั�งโดยอัตโนมัติ 

� หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื�อนไข 
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� เมื�อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั"งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและข้อตกลงต่าง ทีๆ�ได้ระบุไว้ทั"งหมด

นี"แล้ว 

2.1 เงืHอนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางไม่น ้อยกว่า 45 วัน  ค ืน เงิน เต็มจ ํานวน  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 45 วัน ค ืนเงินบางส่วน (ห ักจากค่าใช้จ่ายท ีHเกิดข ึ )นจร ิงแล้ว เช่น ค่ามัดจ ําบ ัตร
โดยสารเครืHอ งบิน  และมัดจ ําค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถค ืน เงินได้  
2.2 เงืHอนไขยกเลิกการจอง / เด ินทางวันหยุด หร ือเทศกาล และโปรแกรมท ีHเด ินทางด้วยเท ีHยวบ ินพ ิเศษ Charter    

Flight 

             กรุ๊ปทีHเด ินทาง ใน ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ท ีHต้องการ ันตคี่าบ ัตรโดยสารท ั )งหมด และทีHน ัH งกับสายการบ ิน หรือ
กรุ๊ปท ีHมีการการ ันต ีค่าบริการทีHพ ัก ท ั )งหมด และอ ืHนๆ โดยตรง หร ือโดยการผ่านต ัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่  
อาจขอคนื เงิน ได้ รวมถึงเท ีHยวบ ินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ-ไม่มีการคืน เงินท ุกกรณี ท ั )งมัดจํา หรือค่าท ัวร์
ท ั )งหมด เน ืHองจากเป็นการเหมาจ่ายในเท ีHยวบ ิน และโปรแกรมน ั )นๆ  ซึHงไม่สามรถใช้เงืHอนไขยกเ ลิกการจองร่ วมกับข้อท ีH 2.1  
3.  เงืHอนไขกร ณีเกิดภัยพิบ ัต ิ 
     ไม่ว่ากรณีใดๆ  หากเกิดภัยพ ิบัต ิตามธรรมชาต ิ หร ือภัยพิบ ัต ิอนั ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น  พายุไต้ฝุ่น  
แผ่นด ินไหว สึนามิ หร ือ โรคระบาดในประเทศ หร ือนอกประเทศ หรอืเมืองท ีHท่าน เดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีHจะนํา 
เหต ุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเ ลิก หร ือขอเงินค ืน ได้ และบร ิษัทฯ  จะไม่คืน เงินใดๆ ท ั )งสิ )น  แต่จะขอสงวนสิทธิ-ในการพิจารณา
เลืHอนการเดินทางออกไปได้ตามทีHบร ิษทัฯ  ได้แจ้ง จนกว่าภัยพ ิบ ัติน ั )นจะสิ )นสุดลง 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ 4นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างตํ�า 2 หน้า 

หมายเหต ุ กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 4งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิvที�จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 4งสิ 4น รวมถึงเมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิv ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั 4งสิ 4น 
ข้อมูลเพ ิHมเต ิม เร ืHอ งตัrวเคร ืHอ งบ ิน 

ในการเด ินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลื�อนวันเดินทางกลับได้ และการจ ัดท ีHน ัH งของ

กรุ๊ป  เป็นไปโดยสายการบิน เป็นผู้กําหนด  ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเ ลิกการเด ินทาง บัตร

โดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 
ข้อมูลเพ ิHมเต ิม เร ืHอ งโรงแรมทีHพ ัก  

� เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single) และห้องคู่ 

(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

� กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ 4นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิv

ในการปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพ ิHมเต ิมเรืHอ งสัมภาร ะ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
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� สําหรับนํ 4าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชั 4น

ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ 4าหนักเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

(ท่านต้องชําระในส่วนที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ 4นเครื�องได้ ต้องมีนํ 4าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ 4ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ 4ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ 4ว)  
� กรณีที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ 4าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ�ากว่ามาตรฐานได้ ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับ

ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จา่ยที�สัมภาระนํ 4าหนักเกิน (ท่านต้อง

ชําระในส่วนที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่ ร ับผิดชอบกรณีเกิดการ สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 
           หมายเหต ุ… (สําค ัญมาก!!! ผู้โดยสารควรร ับทราบก่อนการเดินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลีHยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจาก การยกเลิกเที�ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม 

ที�พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที�ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ ึHงเป็น

เหต ุการณ์ทีHนอกเหนือการควบคุมจากทางบร ิษทัฯ ) โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลิกท ัวร์  เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที�ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทาง

ประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิ-ในการไม่ค ืนค่าทัวร์ท ั )งหมด หร ือ

บางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานท ีH

ท ่องเทีHยวใหม่ทดแทน หรอืคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน ั )นให้  

4. บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิvในการไม่ค ืนค่าทัวร์ท ั )งหมด หร ือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี 4 

� กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของห้ามนําเข้าประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเข้าเมือง

ห้ามเดินทาง 

� กรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื�องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

� กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที�พํานักอยู่ใน

ประเทศไทย 

 

 



RJ-PG001 
 

 

คุณสมบ ัติการเข้าประเทศเวียดนาม (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศเวียดนามด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศเวียดนามจะต้องไม่เป็นสิ�งที�ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั 4น 

3. ในขั 4นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 30 วัน 

4. เป็นผู้ที�ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศเวียดนาม มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที�จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

เมืHอท่านตกลงชําระเงินมัดจ ําหร ือค่าทัวร์ท ั )งหมดกับทางบร ิษัทฯ  แล้ว ทางบร ิษัทฯ  จะถือว่าท่านได้ยอมร ับเงืHอนไข
ข้อตกลงต่างๆ  ทั )งหมด  

1. รายการนี 4เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั4งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

2. การจัดการเรื�องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

3. กรณีผู้เดินทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  กรุณาแจ้งบร ิษัทฯ  อย่างน้อย � วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั 4นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั 4งสิ 4นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั 4น 

5. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�น ๆ  

6. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด

ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี�ยว โดยไม่ค่าใช้จา่ยเพิ�ม  

7. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของประเทศเวียดนาม หรือวันเสาร์อาทิตย์  

รถอาจจะติด อาจทาํให้เวลาในการท่องเที�ยว และช้อปปิ4งแต่ละสถานที�น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ

คนขับรถในการบริหารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั 4งที�ต้องเร่งรีบ เพื�อให้ได้ท่องเที�ยวตามโปรแกรม 

8. บริการนํ 4าดื�มท่านวันละ 2 ขวด ต่อคนต่อวัน  
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9. การบริการของรถบัสนําเที�ยวเวียดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั 4นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน

เดินทางนั 4นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิvในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านที�มอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเรื�องการท่องเที�ยวและบริการ *** 


