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08.00 น. 📢 คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน 

VIETJET AIR เพื่อมารับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกแกทุก
ทาน  

10.50 น. ✈ไดเวลาอันสมควร ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบิน VZ960 
 

 
 
12.30 น.  เดินทางมาถึงทาอากาศยาน ดานัง ประเทศเวียดนามกลาง (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว มัคคุเทศกทองถิ่นพรอมรถโคชปรับอากาศ
รอตอนรับนําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เท่ียง 🍴 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   
 นําทุกทานเดินทางเขาสู เมืองเว เว ไดรับฉายาวาเปนนครแหงจักรพรรดิ เพราะวาที่นั ่นเปนเมือง

ศูนยกลางการปกครองของราชวงศสุดทายของเวียดนาม โดยสมัยนั้นมีจักรพรรดิเปนผูปกครองประเทศ 

และไดสรางพระราชวังขึ้นที่เมืองเว รวมทั้งสุสานที่ยิ่งใหญของจักรพรรดิหลายประองคก็อยูที่เมืองเว
เชนกัน บรรยากาศของเมืองเวจึงปกคลุมไปดวยกลิ่นอายของเมืองเกาที่นาคนหาอีกเมืองหนึ่งที่พลาด
ไมไดของเวียดนาม ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

จากนั้น นําทานชม เจดียเทียนมู สถูปเจดียแบบจีนทรง 8 เหลี่ยม แบงเปนชั้นๆถึง 7 ชั้น แตละชั้นแทนภพชาติ
ของพระพุทธเจา เจดีย 7 ช้ันนี้ถือปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของเวียดนาม และเปนสัญลักษณของวัดนี้  

 

วันแรก กรุงเทพ-ดานัง-เว-เจดียเทียนมู-ตลาดดองบา-ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม 



VWDAD‐01	เวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน (พักบานาฮิลล) 4 วัน 3 คืน By	VZ	DEC	19‐MAR	20  หนา	3 

 
จากนั้น ใหทุกทานได อิสระชอปปงที่ ตลาดดองบา ตลาดขนาดใหญ ตั้งอยูริมฝงแมน้ําหอม รอบนอกจะเปน

สินคาของที่ระลึกเปนสวนมากและรานอาหาร ดานในเปนของใช เชน กาแฟ G7 เสื้อผาอาวใหญ หมวก
เวียดนาม เมล็ดอาหาร ของดอง ผลไมแปรรูป อาหาร ท่ัวไป  

ค่ํา        🍴 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   
พิเศษ!! หลังอาหารเย็น ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 

ท่ีพัก   THANH LICH หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

 
วันท่ีสอง  พระราชวังเว-ราน OTOPเมืองเว-บานาฮิลล-สะพานมือสีทอง-สวนสนุก 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทุกทานเยี่ยมชม พระราชวังเมืองเว พระราชวังตั้งอยูใจกลางเมือง
เว ภายนอกของพระราชวังโอบลอมดวยคูน้ําและกําแพงสูงใหญ เปนวิธีการปองกันขาศึกที่ใชกันมา
หลายยุคหลายสมัยในอดีตจักรพรรดิ์ของราชวงศเหงียนมีทั้งหมด 13 พระองค ชวงแรกจักรพรรดิ์จะอยู
ภายใตอํานาจของประเทศจีน ไมวาจะทําอะไรก็ตามตองขออนุญาตจากจีนทุกครั้ง ตอมาในชวงหลังท่ี
ฝรั่งเศสเขามามีอํานาจในเวียดนามเริ่มยึดการปกครอง จักรพรรดิ์จึงเปนไดแคเพียงหุนเชิดของฝรั่งเศส 

เพื่อใหทําการตามคําส่ังของฝร่ังเศส เกิดการลอบสังหารและยึดอํานาจกันบอยครั้ง ทําใหหลายพระองคมี
อายุที่นอย เพื่อที่ฝรั่งเศสจะควบคุมไดงาย ตามประวัติศาสตร หลังจากนั้นนําทุกทานไปจับจายใชสอย
กับผลิตภัณฑข้ึนช่ือ OTOP เมืองเว 

เท่ียง       🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 

ถึงเวลาแหงความสนุกนําทุกทานเดินทางสู บานาฮิลล แหลงไฮไลท ลาสุดของเวียดนามกลางที่มีชื่อเสียง
อยางมาก และยังเปนที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางบานาฮิลล ตั้งอยูในเขต HOA NINH เมือง 

HOA VANG จังหวัดดานัง หางจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิโลเมตร เปนสถานที่ทองเที่ยวที่เต็ม
ไปดวยสิ่งที่นาสนใจมากมาย ซึ่งถูกเนรมิตขึ้นบนยอดเขาสูงจากระดับน้ําทะเลมากถึงประมาณ 1,487 ม. 
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มีจุดทองเที่ยวกระจายกันไปโดยรอบแตละพื้นที่บนยอดเขา ซึ่งนักทองเที่ยวจะตองนั่งกระเชาไฟฟาขึ้น
ไปเท่ียวชม  

 
 

นั่งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล ตื่นเตนตื่นตากับ กระเชาไฟฟา ที่ยาวที่สุดแบบไมหยุดแวะพักมีความยาว
ทั้งสิ้น 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกทานจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศเย็นๆ  บางครั้งเมฆจะ
ลอยตํ่า ลงมาสัมผัสกับกระเชาที่เรานั่ง นําทานชม สะพานมือสีทอง พลาดไมไดกับจุดถายรูปเกๆ ทีฮิต
ที่สุดในตอนนี้ ดานหนาของสะพานมือสีทองจะเปนภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดตางๆบนภูเขา หากเปนชวง
เชามีหมอกบางๆก็เปนภาพที่สวยงามดังจินตนาการ หรือหากทานใดตองการความสนุกตื่นเตนพลาด
ไมไดกับ สวนสนุก THE FANTASY PARK (รวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวนยกเวนโซนของการ
จัดแสดงหุนขี้ผึ้งที่ไมรวมในรายการ) ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซอนอยูในประสาทบน
ภูเขา ทานจะไดสนุกกับเคร่ืองเลนตางๆ มีต้ังแตๆแบบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตนแบบผูใหญ ไมวาจะเปน รถบั้ม 

TOWER DROP มาหมุน ปลาหมึกยักษ ยิงปน เคร่ืองเลน 3D 4D 5D เปนตน  หรือทานไดอยากเดินไปหา
ถายรูป ใน FRENCH VILLAGE ก็สวยงามนาสนใจไมแพกันสําหรับคนที่ชื่นชอบการถายรูป หาม
พลาด!!! 

 

 
เย็น         🍴 บริการอาหารเย็นสุดอลังการ แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  MECURE VILLA ระดับ 4 ดาว**** หรือระดบัเทียบเทาพักบนบานาฮิลล 
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วันท่ีสาม วัดลินหอ๋ึง -เมืองโบราณฮอยอัน-หมูบานกักท้ัม-ลองเรือกระดง- เมืองโบราณฮอยอัน -บานโบราณ 

เลขท่ี 101  - สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก 

 
เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทุกทานเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดลินหอึ๋ง เปนวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานังมีรูปปนของ
เจาแมกวนอิมขนาดใหญตั้งอยูหันหนาไปทางทะเลเพื่อชวยปกปองกันภัยอันตรายตางๆใหกับชาวเมือง
ดานัง  ภายในวิหารใหญของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ ตามความเชื่อของ
ชาวบานแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปนปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 ม.ตั้งอยูบนฐานดอกบัว
กวาง 35 ม.เปนอีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนอีกนึ่งจุดชมวิวท่ีสวยงามของ เมืองดานัง 

จากนั้น นําทานเดินทางสู หมูบานก๊ัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระดง CAM THANH WATER 
COCONUT VILLAGE หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงคราม
ท่ีนี่เปนท่ีพักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คือ อาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมา
เคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไมรวมคาทิปคนพายเรือ ทานละ 40 บาท) 

 
 

เท่ียง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
จากนั้น เดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน อดีตเมืองทาที่มีความสําคัญอยางมากของชาวเวียดนามและ เอเชีย

ตะวันออก ปจจุบัน ฮอยอัน ยังคงรักษาสภาพบานเรือนไวไดอยางสมบูรณมาก ยูเนสโกจึงประกาศให
เปนเมืองมรดกโลก ที่ยังคงสมบูรณที่สุด ใหทานไดอิสระเดินชมสถานที่ตางๆ ในเมืองโบราณ เชน ชม
วัดจีน เปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดของเมืองฮอยอันใชเปนท่ีพบปะของคนหลายรุน วัดนี้มี 
จุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก  ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนํา
ธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน  นําชม บานโบราณ เลขที่ 101  OLD HOUSE 

OF TAN SKY เปนชื่อเขาของเดิมของบานโบราณแหงนี้ปจจุบันเปดใหผูคนทั่วไปไดมาศึกษา และ
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ถายรูปเยี่ยมชม ภายในบริเวณรอบๆจะเปนบานเรือนตางๆที่สรางมากใหเขากับสถานที่ มีรานขายของ
มากๆ ไมวาจะเปนของฝาก รานกระเปา เส้ือผา รานกาแฟ เปนตน 

 
 

นําทานชม สะพานญี่ปุน ซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจา
ศักดิ์สิทธิ์  ที่สรางขึ้นเพื่อสวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดีย
และหางอยูที่ญี่ปุน สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาว
ญี่ปุนจึงสรางสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชม ศาล
กวนอู ซึ่งอยู บนสะพานญี่ปุนและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง  ๆ ไวที่หนาบาน  เพื ่อขายใหแก
นักทองเท่ียวทานสามารถซ้ือของท่ีระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกดวย เชน กระเปาโคมไฟ เปนตน 

 
 
นําทาน ชมสะพานมังกร DRAGON BRIDGE สัญลักษณความสําเร็จแหงใหมของเวียดนาม เมือถึงเวลา
จะสามารถชมมังกรพนไฟไดดวย เปนอีกหนึ่งท่ีเท่ียวของดานังแหงใหม ที่มีความยาว 666 ม. ความกวาง
เทาถนน 6 เลน เช่ือมตอสองฝงของแมน้ําฮัน เพือชวยใหการเดินทางสะดวกข้ึน 
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นําทานชม สะพานแหงความรัก ต้ังอยูริมแมน้ําฮาน ซ่ึงมีความกวางใกลเคียงกับแมน้ําเจาพระยา อิสระ
ใหทานเดินเลนถนนเลียบแมน้ําและถายรูปกับ สะพานท่ีถูกประดับตกแตงดวยดวงไฟรูปหัวใจ และจาก
สะพานแหงนี้ดานหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรความยาม 666 เมตร แบบเต็มๆ 

ค่ํา  🍴 อิสระอาหารเย็น ใหทานไดเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  MERRY HOTEL  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว*** 

วันท่ีส่ี ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

เชา                รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
จากนั้นนําทานเดินเที่ยวและช็อปปงใน ตลาดฮาน ทานจะไดพบกับสินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา 

บุหร่ี กาแฟ ของฝาก และของกินตางๆ  หากทานตองการหาของพื้นเมืองสามารถหาไดจากท่ีนี้ 
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินดานัง 

13.15 น. ✈ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ961 
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

หมายเหตุ กรณีลูกคาเดินทาง 3 ทาน โรงแรมบนบานาฮิลลไมมีหองพักสําหรับ 3 
ทาน และไมมีการเสริมเตียง  

***ลูกคาตองพักเปนหอง Family โดยมีคาใชจายเพ่ิม 400 บาทตอทาน*** 
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กําหนดวันเดินทาง 
ธันวาคม 62 - มีนาคม 63 

ราคา 

ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
พฤหัส – อาทิตย 12 - 15 ธ.ค. 62 11,999 11,999 4,000 

พฤหัส – อาทิตย 09 - 12 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

เสาร - อังคาร 18 - 21 ม.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

พฤหัส – อาทิตย 06 - 09 ก.พ. 63 11,999 11,999 4,000 

เสาร - อังคาร 08 - 11 ก.พ. 63 12,999 12,999 4,000 

เสาร - อังคาร 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

พฤหัส – อาทิตย 05 - 08 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,000 

เสาร - อังคาร 21 - 24 มี.ค. 63 11,999 11,999 4,000 
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทหองพักในกรณีหองพักของบานาฮิลสเต็ม* 

 
โปรแกรมทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ   

ราคาเด็กทารกทานละ 4,500 บาทตองมีอายไุมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดนิทางไปและกลับ 
*คาบริการขางตนเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น กรณีตางชาตชิําระเพิ่ม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถ่ินทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ตอทาน   
*ชําระท่ีสนามบินกอนออกเดินทาง* 

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบังคับ** 
ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี 
  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
  คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
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อัตราคาบริการนี้ ไม รวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน ชําระท่ีสนามบินในวัน
เดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทิป วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
  

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง 
และชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีไมชําระเงินหรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวา
กรณีใดใดจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรนั้นๆ  

**กรณีเดินทางชวงวันหยดุยาว เชน สงกรานต ปใหม ชาํระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 10,000 บาท** 
2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานท่ี 21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ทาน 

แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษัท 
3. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือ

วาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 

การยกเลิก 

เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจายมัด
จําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ท้ังส้ิน  เวนแต 

1.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไมหัก
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอ่ืนใด โดยตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 
15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

2. กรณีตองทําวีซา ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเคร่ืองบิน แตมี
การยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอ่ืนใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น โดย
ตองแจงทางบริษัททราบลวงหนา 15 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

3.  ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิก
ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือต๋ัว 3,000 บาท / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง 
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และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอ่ืนๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คาวีซา เปนตน โดยตองแจงทาง
บริษัททราบลวงหนา 7 วันกอนวันเดินทาง (ไมนับรวมเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดย

จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน ปฏิวัติและอ่ืนๆ

ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 
การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
กอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา
ดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน แตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 
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15. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับใน
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

ขอควรระวัง  
-กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติ กรุณาเชค็เร่ืองการยื่นวีซาเขาประเทศเวียดนาม กับเจาหนาท่ีทุกคร้ัง 
-กรณีลูกคาท่ีตองเดินทางดวยเท่ียวบินในประเทศ  กอนตัดสินใจซ้ือทัวร โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เท่ียวบิน  
หรือตรวจสอบกับทางบริษํททัวร กอนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีชําระกับผูจัด เปนการชําระขาดกอนเดินทางและผูจัดไดชาํระ
ตอใหกับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานท่ีเท่ียวตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้นหากทานไมไดรวม
เดินทางหรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฎเิสธเขาหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผูจัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานําพาสปอรตติดตวัมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมต่ํากวา 6  เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางต่ํา 6 หนา 
หมายเหต ุ: สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดนิทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 


