
 

 

 
 

 

 

 
 

➢ ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบานา่ฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 
➢ ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง(Golden Bridge) + อิสระเต็มวัน ณ บาน่าฮิลล ์ 
➢ เที่ยวครบทกุไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 
➢ ตื่นตาไปกบัมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม 
➢ อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟ่ตบ์นบาน่าฮิลล ์2 ม้ือ + อาหารไทยและกุง้มังกร 
➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
➢ พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานงั 3 ดาว 

ก าหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63 

 



 

วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วัดเทียนมู๋ – ตลาดดองบา – ล่องเรอืมงักรชมแม่น ้าหอม 
07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการ

บิน VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
10.50 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ960 
12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าท่านข้ึนรถโคช้ปรบัอากาศ  
เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (1) (อาหารเวียดนาม) 
บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสูเ่มืองเว ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็น

ทะเลสาบน ้ากร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้ นที่ชาวเวียดนามใชใ้น
การเลี้ ยงกุง้ ปลา เป็นจ านวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล 
Lang Co เป็นหน่ึงในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้ นที่ชาว
เวียดนามใช้ในการเลี้ ยงหอยเพื่อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ)
จากน้ันน าท่านเขา้สู่  วัดเทียนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มี
หอคอยเจดีย์ 8 เหล่ีอม สูง 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยู่บนฝั่งซา้ยของแม่น ้าหอม 
พรอ้มเร่ืองเล่ามากมายเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งน้ี ยังเป็น
ที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวตัิศาสตรท์ี่โลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมี
พระจีนขับรถออสตินคันประวตัิศาสตรท์ี่โชวอ์ยู่ที่วดัน้ีไปราดน ้ามัน
เผาตัวเองประทว้งรัฐบาลเวียดนามที่ท าลายพุทธศาสนา และเก็บ
ภาพแห่งความประทับใจริมแม่น ้าหอม จากน้ันน าท่านไปละลาย
ทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่
นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก 
รองเทา้ กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2)  หลังอาหาร น าคณะ
เดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของ
ชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเคร่ืองดนตรีดีดสีตี
เป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มนัก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รูล้ืม 
น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า **** 

วันที่สอง   พระราชวังไดโนย้–นัง่รถสามลอ้ซิโคล-่รา้นเยื้ อไผ่– ไขมุ่ก– บาน่าฮลิล–์ สะพานมือ – สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (3)     
  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังไดโนย้ พระราชวังโบราณแห่งสุดทา้ย

ของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่
ประทับ ที่ท าการของระบบพระราชวงศ์สุดทา้ยของประเทศเวียดนาม
คือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้ งหมด 13 องค์ที่ ได้ข้ึนมาถือ
ครองราชยนั์บตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรม
ที่สวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างย่ิง ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 
ส่วนของพระราชวังได้แก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่
เรียกว่า “กิงถัน่” ที่ท าการของพระองคก์บั เสนาธิการและแม่ทับ ทอ้ง
พระโรงที่เรียกว่านครจกัพรรค ์“ไถหว่า” และส่วน–ที่ส าคญัมากที่สุด
ของพระราชวงัคือพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของพระองค ์พระ
ราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขนัที ที่เรียกกนัว่า ”ตื๋อกัม๋ถัน่” 



 

พิเศษ!!น าท่านนัง่รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
เวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามลอ้) ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึง
เป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรัง่เศสที่มีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลัน่กรองเพื่อจะออกมาเป็นดา้ย
ไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆทีม่ีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (4) (Seafood สไตลเ์วียดนาม) 
จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่ง
กระเชา้ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ
สายหมอกสมัผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงาม
ของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมัยก่อนชาว
ฝรั ่งเศสตั้ งใจจะสร้างเป็นเมือ งต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอรท์หอ้งพัก รา้นอาหาร และ สวนสนุก 
(Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น า
ท่านนัง่รถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อข้ึนไปชม 
สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มี
ดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ ่
ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ที่เป็นองคม์ีความสูงถึง 30 เมตร น า
ท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรัง่เศส
ตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิด
ต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได้ (ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดู
หนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผึ้ ง) จากน้ันน า
ท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทอง
หรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

(หมายเหตุ : หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้งพกั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่านั้น) 
ถา้ลูกคา้ตอ้งการพกั 3 จะตอ้งเพิ่ม หอ้งละ 700 บาท เป็น Family Room เตียง 2 ช้ัน 2 เตียง  

วันที่พกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพัก แต่โปรแกรมเที่ยวทุกอย่างเหมือนเดิม 
วันที่สาม   อิสระบนบาน่าฮลิล ์– วัดหลิงอิง๋ – สะพานแหง่ความรกั – รูปป้ันปลามงักร – สะพานมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์(6) 
ใหท้่านไดอ้ัธยาศัย รบับรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลลท์ี่มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับ
ระดับน ้ าทะเลซ่ึงแต่ก่อนเป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงที่เขามาท าสงครามใน
ประเทศเวียดนาม  ท่านจะไดซึ้มซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาดว้ยหมอก
และดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหน่ึงวนัจะครบ 4 ฤดู เชา้
เป็นฤดูใบไมผ้ลิ เที่ยงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร่้วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท้่านอิสระกับกิจกรรม
เคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองคใ์หญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล ์

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7) บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์
  ใหท้่านไดอ้ิสระเต็มที่บนบาน่าฮิลลอ์ย่างจุใจ 
15.30  ไดเ้วลาอนัเหมาะสมจากน้ันน าท่านลงจากบาน่าฮิลล ์สู่เมืองดานัง 



 

  จากน้ันน าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน
เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่
ที่สุดของที่น่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหันหลังใหภู้เขา 
หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลา เสียงระฆังวดัที่ตีประสานกบัเสียงคลื่นน้ันช่วยให้
ชาวเรือรูส้ึกสงบ และสรา้งขวัญก าลังใจอย่างดีเย่ียม และเป็นที่
เคารพนับถือของคนดานัง 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(8)(อาหารไทย+กุง้มังกร) 
จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รัก
กนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลา
มังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่ก าลังจากปลา
กลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความ
อลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็น
สะพาน 6 เลนส์ ซ่ึงเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของ
เวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวัน
เสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 
น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองดานัง  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

วันที่สี่     หมู่บา้นหินอ่อน - เรือกระดง้ - ฮอยอนั - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม (9)  
  น าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน าท่าน

เขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  
และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก น าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบัการเล่นกิจกรรม นัง่
เรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้ งอยู่ในสวน
มะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พักอาศัยของเหล่า
ทหาร อาชีพหลกัของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง
พื้ นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะ
กันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒน ธรรมไดร้ับการ
ข้ึนทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซ่ึงอายุ
เก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมือง
ฮอยอัน ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและ
การแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาว
จีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดังน้ันการ
เดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพาน
ญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน  ซ่ึงเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อ
เชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า 
ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่
ยงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษที่ 17 



 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (10)  
น าท่านไปละลายทรพัยท์ี่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาท ิเสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ
ผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้น  

 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
18.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบนิที่ VZ963  
19.50 น. ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ** 
 

อตัราค่าบริการ 
วันท่ีเดินทาง หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน พกัเดี่ยว 

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 62 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 28 พ.ย.-1ธ.ค. 62 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 2-5 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 3-6 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 15-18 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 17-20 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 18-21 ธนัวาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 19-22 ธนัวาคม 62 13,899.- 4,900.- 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 
✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
✓ ค่าที่พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเดี่ยว)  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

2563 
วันที่ 5-8 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 7-10 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 8-11 มกราคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 16-19 มกราคม 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 2-5 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 4-7 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 11-14 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 13-16 กุมภาพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 14-17 กุมภาพนัธ ์63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 18-21 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 19-22 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 23-26 กุมภาพนัธ ์63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 3-6 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 6-9 มีนาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 10-13 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 11-14 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 12-15 มีนาคม 63 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 15-18 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 17-20 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 24-27 มีนาคม 63 12,899.- 4,900.- 



 

✓ หวัหน้าทัวรท์ี่ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%   

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 
 ค่าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัที่จองที่นัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่า
ทัวรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 

หมายเหตุ  
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไมต่ิดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหน้าทัวรต์ลอดการ

เดินทาง 
การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากค่าบริการที่เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธคิวามรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 
  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา
เลื่อนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


