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ดานงั เว้ ฮอยอนั บานาฮลิล ์4D 3N 
ทวัร์ เรียล เรียล…ดานงั ใส ใส วยัรุ่นชอบ 
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08.00 น.  คณะพร้อมกนัที/ สนามบนิสุวรรณภมิูอาคารผู้โดยสารขาออก ชั9น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ 

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที/ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความ

สะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ หลงัจาก CHECK IN และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

อิสระให้ทา่นพกัผอ่นกบับริการอาหารวา่งและเครื/องดื/ม เติมความสดชื/นก่อนเดินทาง ใช้บริการห้อง

รับรองผู้ โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก่อนขึ Sนเครื/อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมทวัร ์
มื.ออาหาร โรงแรม 

เชา้ เที(ยง เย็น  
1 สนามบินสวุรรณภมิู - สนามบินนานาชาติ

ดานงั – เมืองเว ้- วดัเที;ยนม ู ่- ชอ้ปปิ? ง
ตลาดดองบา - ลอ่งเรอืชมการแสดงจกัร
พรรคบนเรอื 

- ✈ 🍽 
 

MIDTOWN HUE 
HOTEL หรอืเทียบเท่า  
★★★★ 

2 พระราชวงัไดนอย - นั;งรถซิโคลช่มเมือง
เว—้แวะรา้น OTOP – ขึ?นกระเชา้บานาฮิลล ์
สวนสนกุบานาฮิลล ์สวนดอกไม ้

🍽 
 

🍽 
 

🍽 
 

MERCURE BANA 
HILL FRENCH 
VILLAGE HOTEL 
★★★★ 

3 บานาฮิลล ์– ชมสะพานมือ รถรางขึ?นเขา 
อโุมงคเ์ก็บไวน ์– ลงกระเชา้ไปหม ูบ่า้นหิน
อ่อน – นั;งเรอืกระดง้ – เยี;ยมเมืองโบราณ
ฮอยอนั – ดานงั ถ่ายรปูกบัสะพานมงักร 
 

🍽 
 

🍽 
 

🍽 
 

GLAMOUR HOTEL 
หรอืเทียบเท่า★★★★ 

4 ไหวพ้ระวดัหลินอิeง - โบสถสี์ชมพ-ู สนามบิน
ดานงั – สนามบินสวุรรณภมิู 
 

🍽 
 

🍽 
 

✈ 
 

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมกีารสลบัปรบัเปลี(ยนเพื(อความเหมาะสม ** 

วันแรก   สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ดานัง – เมืองเว้ – วัดเจดย์ีเทยีนมู่ 
            ช้อปปิ@งตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมการแสดงจกัรพรรดิ.บนเรือ  

สําหรับสมาชิก Flyer Bonus สามารถสะสมไมล์ได้ เมื5อบินกบัสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
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10.55 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองดานงั โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที/ยวบินที/ PG947 (มีบริการ

อาหารร้อนบนเครื0องบิน) ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัWวโมง 

12.45 น.  เดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง ประเทศเวียดนาม ดานงั (DANANG) เมืองทา่ติด

ทะเลที/มีขนาดใหญ่เป็น อนัดบั 4 ของเวียดนาม ตั Sงอยูร่ะหวา่งกรุงฮานอยกบันครโฮจิมินท์ 

(เวลาท้องถิ/นที/เวียดนามเทา่กบัประเทศไทย) ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย

แล้ว ***เที$ยวบนิอาจมีการเปลี$ยนแปลงทั 5งนี 5ขึ 5นอยูก่บัสายการบนิเป็นผู้ กําหนด 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเว้ (HUE) เมืองหลวงเก่าในสมยัราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488  
สถานที/มีอยูท่ั/วเมือง ตั Sงอยูต่อนกลางของประเทศริมฝั/งแมนํ่ Sาหอม พื Sนที/สว่นใหญ่เป็นที/ราบสงู  
ซึ/งเตม็ไปด้วยหิน ภเูขาไฟ หาดทราย เนินทรายและทะเลสาบ ยงัเป็นเขตพื Sนที/ป่าไม้สําคญัที/สดุของ

เวียดนาม (ใช้เวลาในการเดนิทาง ประมาณ 2 ชม)  
นําทา่นชมเจดีย์เทยีนมู่ (THIEN MU PAGODA) หรือวดัเทพธิดาราม ตั Sงอยูริ่มฝั/งแมนํ่ Sาหอมสร้าง

ขึ Sน พ.ศ. 2144 โดยขนุนางเหวียนฮวาง (NGUYEN HOANG) เจ้าผู้ปกครองเมืองเว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั Sนนําทา่นสูต่ลาดดองบา (DONG BA MARKET) ตลาดใหญ่และเป็นศนูยก์ลางทางการค้าที/

ใหญ่ที/สดุตั Sงอยูริ่มฝั/งแมนํ่ Sาหอม มีสนิค้ามากมายหลากหลายประเภท บริเวณรอบนอกจะเป็นพวก

สนิค้าของฝากของที/ระลกึ ด้านในจําหน่ายของใช้ทั/วๆไปและมีโซนตลาดสด อิสระทา่นช้อปปิ Sงเลือก

ซื Sอสนิค้าตามอธัยาศยัจนถงึเวลานดัหมาย  

นําทา่นลอ่งเรือมงักรชมแมนํ่ Sาเฮือง หรือแมนํ่ Sาหอม ผา่นสะพานประวติัศาสตร์ สมยัสงคราม ชมวิถี

ชีวิตชาวบ้านที/ขดุทรายขาวเป็นอาชีพ พร้อมชมการแสดง ศิลปะการขบัร้องดนตรีพื Sนเมืองของชาวเว้  

คํ/า  รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัรคาร (1) 

ที/พกั   MIDTOWN HUE HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั (2) 

นําทา่นชมบริเวณภายนอก พระราชวังไดนอย (ถ่ายรูปด้านนอก) หรือ พระราชวงัต้องห้าม  

สร้างขึ Sนโดยกษัตริย์ลองราชวงศ์เหงียน ใน พ.ศ.2348 พร้อมกบัการสถาปนาเมืองเว้เป็นราชธานี 

ตั Sงอยูบ่ริเวณริมฝั/งแมนํ่ Sาหอม มีเนื Sอที/ 52 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะการสร้างยดึเอาแบบอยา่งมาจาก

พระราชวงักู้กงหรือพระราชวงัต้องห้ามของจีน ทําให้หลายคนกลา่ววา่พระราชวงัไดนอยเหมือนกบั 

พระราชวงักู้กงทกุประการเพียงแตย่อ่ขนาดให้เลก็ลงเทา่นั้นเอง ดงันั้นพระราชวงัไดนอยจงึถกูเรียก

อีกชื/อหนึ/งวา่ "พระราชวงัต้องห้าม" แหง่เมืองเวียดนาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!! น̀ังรถสามล้อซโิคล่ (CYCLO) ชมเมืองเว้ซึ/งเป็นจดุเดน่และเอกลกัษณ์ของเวียดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขี0สามลอ้ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป หรือมากกว่านัBนแลว้แต่ความพึงพอใจ

ของท่าน) 

 

 

 

 

 

 

 

เที/ยง   รับประทานอาหาร Seafood ณ ภตัรคาร (3) 
หลงัอาหารนําทา่นแวะชม ร้านเย̀ือไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที/มีเอกลกัษณ์ พบกบัสนิค้าที/ผลติมาจาก

เยื Sอไม้ไผ ่อาทิเช่น หมอน ถงุเท้า ผ้า เช็ดตวั อิสระ ให้ทา่นเลือกซื Sอสนิค้าที/ระลกึ และสนิค้าพื Sนเมือง

ตามอธัยาศยั 

วันทีDสอง  พระราชวังไดนอย - นัD งรถซโิคล่ชมเมืองเว้ – แวะร้าน OTOP – บานาฮลิล์ 
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จากนั Sนนําทา่นสู ่เขาบานาฮลิล์ (BA NA HILL) (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.)  

ให้ทา่นได้พกัผอ่นชมวิวบนรถ สูเ่ขาบานาฮิลล์ (BA NA HILL) อยูใ่นจงัหวดัดานงั หา่งจากตวัเมือง

ประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสงูจากระดบันํ Sาทะเล 1,487 เมตร ภเูขาแหง่นี Sถกูเนรมิตขึ Sนมาใหม่

ใหมท่ั Sงโรงแรมที/พกั วดัวาอาราม หมูบ้่านฝรั/งเศส สวนสนกุ สวนดอกไม้ พร้อมกบัสะพานริมเขาสดุ

อลงัการแหง่ใหม ่ 

HILIGHT!! นั/งกระเช้ายาวที/สดุในโลกได้รับการบนัทกึ สถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ด WORLD 

RECORD ประเภท NON STOP กระเช้านี Sมีความยาวถงึ 5,042 เมตร เป็นสถานที/ตากอากาศที/ดี

ที/สดุของเวียดนามกลางถกูค้นพบในสมยัที/ฝรั/งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้สร้าง “แฟนตาซี 

ปาร์ค” สวนสนกุในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่สร้างให้เป็นเหมือนเมืองแหง่เทพนิยายที/สวยงาม 

ตั Sงอยูท่า่มกลาง สายหมอกบนยอดเขาแหง่นี S 

 

 
 
 
 

 

 

 

นําทกุทา่นได้สมัผสักบัประสบการณ์สดุเหวี/ยงที/ “Fantasy Park” สวนสนกุในร่มที/ใหญ่ที/สดุของ

เวียดนามอยูบ่นเขาบานาฮิลล์ Park (ราคาทวัร์รวมคา่เครื/องเลน่ภายในสวนสนกุทกุเครื/องเลน่ 

ยกเว้นพิพิธภณัฑ์หุน่ขี Sผึ Sง และเครื/องเลน่ที/ใช้ระบบหยอดเหรียญ) ได้รับแรงบนัดาลใจในการสร้างมา

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

Sea” รอต้อนรับนกัทอ่งเที/ยวมาผจญภยัแนวแอดเวนเจอร์ มีทั Sงหมด 3 ชั Sนด้วยกนั ปลอดปลอ่ยความ

สนกุสดุมนั สําหรับเครื/องเลน่ยอดฮิตของสวนสนกุที/เรียกวา่เป็นซิกเนเจอร์ มาแล้วต้องเลน่ ถ้าไมเ่ลน่

ก็เหมือนจะมาไมถ่งึ ได้แก่ 

               “Alpine Coaster” รถรางกลางแจ้งที/เหลา่ขาลยุชอบความเร็วไมค่วรพลาด รถจะเคลื/อน

ตวัไปตามรางโดยที/คณุสามารถควบคมุความเร็วได้ จะแลน่แบบชิลล์ ๆ หรือจะแลน่แบบเร็ว เพิ/ม

ความสะใจก็แล้วแตเ่ลือกกนัเลย แถมระหวา่งทางก็จะได้ชมวิวสวย ๆ ของเมืองดานงับนภเูขาบานา

ฮิลล์แบบ 360 องศา 
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               “Tower Drop” หรือที/คนไทยเรียกวา่ “นางฟา้ตกสวรรค์” เอาใจผู้ ที/ชอบท้าทายความสงูให้

มาปลอ่ยเสียงกรี�ดดดดดกนัที/นี/ ด้วยตวัเครื/องเลน่ที/สงูถงึ 29 เมตร ตอนที/เครื/องกําลงัเคลื/อนตวัขึ Sนไป

เรื/อย ๆ ยงัจดุบนสดุวา่เสียวแล้ว ตอนที/ทิ Sงตวัลงมาอยา่งเร็วเสียวยิ/งกวา่  

 นอกเหนือจากเครื/องเลน่ที/เป็นไฮไลต์เดด็ประจําสวนสนกุแหง่นี Sแล้ว ยงัมีเครื/องเลน่ 4D 5D ภาพ

สมจริง และหากใครที/ชอบกิจกรรมปืนเขาที/นี/ก็มีมาไว้บริการเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั/งเศส ที/มีดอกไม้

หลากหลายพนัธุ์ถกูจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ที/มีมมุถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ทา่นได้เลือกถ่ายได้ตาม 

ใจชอบ  อิสระเดินเที/ยวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ/า  รับประทานอาหารคํ/า (บฟุเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์) (4) 

ที/พกั   MERCURE BANA HILL FRENCH VILLAGE HOTEL  
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หมายเหตกุรณีลกูค้าเดินทาง 3 ทา่น ห้องพกับนบานาฮิลล์เป็ นห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 

ชั Sน 2 เตียง) มีคา่ใช้จ่ายเพิ/ม 1,500 บาท/ห้อง/คืน *** เนื/องด้วยห้องพกับนบานาฮิลล์ ไมมี่ห้องพกั

บริการสําหรับ 3 ทา่น ***  

***คืนที/เข้าพกับนบาน่าฮิลล์อาจมีสลบัคืนเข้าพกัแตท่ั Sงนี Sรายการทอ่งเที/ยวยงัคงเหมือนเดิม*** 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั (5)  

นําทา่นชมสะพานทอง (GOLDEN BRIDGE) มีสถาปัตยกรรมที/โดดเดน่ เป็นสะพานลอยฟา้ริม

หน้าผาที/สวยงามมากที/สดุในโลก ถกูเนรมิตให้ตั Sงอยูริ่มหน้าผาบนยอดเขาสงูจากระดบันํ Sาทะเลราว 

ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั Sงหมด ประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พร้อม

กบัมีรูปปั Sนมือยกัษ์คล้ายกบัการยกชสูะพานไว้ ดสูวยอลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื Sอง

ลา่งได้อีกตา่งหาก เรียกได้วา่เป็นจดุเช็กอินที/ห้ามพลาดของบานาฮิลล์เลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นน̀ังรถไฟโบราณ ขึ Sนเขาเพื/อเข้าชมอุโมงค์เกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที/เก็บ

ไวน์ที/มีความลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงค์ จะมีอณุหภมิูอยูที่/ 16 ถงึ 20 องศา วา่กนัวา่เป็น

อณุหภมิูที/ดีสําหรับการบม่ไวน์ สถานที/แหง่นี Sถกูเรียกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวฝรั/งเศส และสร้างขึ Sนตั Sงแตปี่ 1923 สมยัลา่อาณานิคมของฝรั/งเศส พร้อมให้ทา่นได้

เพลดิเพลนิกบัวิวบานาฮิลส์ สามารถถ่ายภาพได้สวยงามตลอดเส้นทาง 

 

 

วันทีDสาม   บานาฮลิล์ – เทีDยวชมสะพานมือ นัD งรถรางขึ @นเขา ชมอุโมงค์เกบ็ไวน์ - หมู่บ้าน

แกะสลักหนิอ่อน – นัD งเรือกระด้งทีDหมู่บ้านกัQมทาน – เยีDยมชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน 
ถ่ายรูปกับสะพานมังกร 
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นําทา่นเยี/ยมชมหมูบ้่านแกะสลกัหินออ่น ที/นี Sนบัเป็นหนึ/งในงานหตัถกรรมศิลปะของประเทศ

เวียดนามภายในทา่นจะได้พบกบังานแกะสลกัด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง 

อิสระให้ทา่นได้เลือกชมงานหตัถศิลป์ภายในตามอธัยาศยั 

จากนั Sนเดินทางสูเ่มืองฮอยอัน (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝั/งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของ

ประเทศเวียดนาม องค์การยเูนสโกได้ขึ Sนทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัให้เป็นมรดกโลก  

(ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

เที/ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร (6) พิเศษเมน!ู Lobster (เสร์ิฟโต๊ะละ 1 ตวั) 

จากนั Sนเดินทางสูห่มู่บ้านกั�มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE) หมูบ้่านเลก็ๆ 

ในเมืองฮอยอนั ตั Sงอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแมนํ่ Sา ให้ทา่นได้สนกุสนานเพลดิเพลนิกบัการ “นั/งเรือ

กระด้ง” ลอ่งเรือไปตามสายนํ Sา ชมธรรมชาติและวฒันธรรมท้องถิ/นใช้เวลาในการลอ่งเรือประมาณ 

15 นาที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ไมร่วมคา่ทิปคนพายเรือ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทริป หรือมากกวา่นั Sน แล้วแตค่วามพงึพอใจ

ของทา่น) 

จากนั Sนนําทา่นที/ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN)  
ชมเมืองเก่าถนนสายวฒันธรรม “ถนนตรันฝ”ู สองฝั/งเป็นที/ตั Sงของคฤหาสน์โบราณมากมาย  
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ชมคฤหาสน์หลังใหญ่ที/สุดของถนนสายนี Sอายุเกือบ 200 ปี ชมวัดกวางดง (QUANG DONG 
TEMPLE) วดัจีนสร้างขึ Sนในปี1885 เป็นที/นิยมสําหรับครอบครัวผู้ ที/มีเชื Sอสายจีนและนกัท่องเที/ยว
ชาวจีนมากราบไหว้ขอพร  
อิสระท่านขอพรสิ/งศกัสิทธิ�และถ่ายภาพตามอธยัาศยั ชมบ้านโบราณ (OLD HOUSE) หลงัคาทรง

กระดองปศิูลปผสมผสานที/มีอยูม่ากมาย ให้ทา่นได้เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอธยัาศยั 

ชมสะพานญ̀ีปุ่น (JAPAN BRIDGE) ซึ/งเป็นสะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สญัลกัษณ์ของ เมืองมรดก

โลกฮอยอนัสร้างขึ Sนโดยชมุชนชาวญี/ปุ่ นที/อาศยอัยู่ในเมืองฮอยอนัเพื/อแบ่งเขตชมุชนของชาวญี/ปุ่ น

อีกฝั/งกบัคลองกบัชมุชนชาวจีน อิสระเดินชมเมืองมรดกโลกจนถงึเวลานดัหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ออกเดินทางไปยงั เมืองดานัง นําทา่นแวะถ่ายรูปกบั สะพานมังกร ถกูสร้างขึ Sนเพื/อเป็นแหลง่

ทอ่งเที/ยวอีกแหง่หนึ/งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟืSนฟปูระเทศและเศรษฐกิจ สะพาน

มงักรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั Sงแต่

ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที/บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่ที/ได้รับแรงบนัดาลใจจากตํานานของ

เวียดนามเมื/อกวา่หนึ/งพนัปีมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ/า  รับประทานอาหารคํ/า ณ ภตัรคาร (7) 

ที/พกั   GRAMOUR HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั (8) 
 นําทา่นเดินทางสูวั่ดหลินอึ�ง (LINH UNG PAGODA) วดัที/ใหญ่ที/สดุของเมืองดานงั อยูบ่น

คาบสมทุรเซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที/บชูาเจ้าแมก่วนอิมและเทพองค์ตา่งๆ ไฮไลท์

ของวดันี Sเป็นที/ประดิษฐานเจ้าแมก่วนอิมยืนองค์ใหญ่สีขาว ที/มีความสงูถงึ 67 เมตรตั Sงอยูบ่นฐาน

ดอกบวักว้าง 35 เมตร ยืนหนัหน้าออกไปทางทะเล และหนัหลงัให้ภเูขาคอยปกปอ้งคุ้มครองวดันี S

เป็นสถานที/ศกัดิ�สทิธิ�ที/ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที/ยง   บริการขนมปังแบบเวียดนาม หรือ BANH MI ใช้ขนมปังฝรั/งเศสในการทํา (เสร์ิฟทา่นละ 1 ชิ Sน)  
 สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

13.35 น.  เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที/ยวบินที/ PG948 (มีบริการ

อาหารร้อนบนเครื0องบิน) ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัWวโมง 

15.25 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 

 

 
โปรแกรมรายการทวัร์อาจะมีการสลับปรับเปล̀ียนได้ตามความเหมาะสมขึ �นอยู่กับสถานการณ์หน้างาน  

ทั้งนี �ทางบริษัทคาํนึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกค้าเป็นสาํคัญหากลูกค้าต้องการซื �อ 

ตั�วเคร̀ืองบนิภายในประเทศ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที`ก่อนทุกครั้ง 

วันทีDสีD   วัดหลนิอึRง - สนามบนิดานัง - สนามบนิสุวรรณภมู ิ

หมายเหต:ุ เที$ยวบนิ (สายการบนิเป็นผู้ กําหนด) โรงแรม เมนอูาหารรายการทวัร์ทอ่งเที$ยวสามารถเปลี$ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ 

ทราบลว่งหน้าโดยมีตวัแทนบริษัท (มคัคเุทศก์ หวัหน้าทวัร์ คนขบัรถของแตล่ะสถานที$) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี$ยนตามความเหมาะสม *กรณีที$บาง

รายการไมส่ามารถเป็นไปตามโปรแกรมที$กําหนดได้ เนื$องจากสภาวะอากาศหรือสภาพการจราจรในแตล่ะสถานที$นั 5นๆ โดยทางตวัแทนบริษัทฯ จะ

จดัเป็นรายการหรือพาหนะอื$นแทนโดยจะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 
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 อตัราค่าบรกิาร 

กาํหนดการเดินทาง 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 5,900 

26-29 เมษายน 66 6J6UAV 17,888 5,900 

เดือนพฤษภาคม 2566 

03-06 พฤษภาคม 66 6J7VV6 15,888 5,900 

17-20 พฤษภาคม 66 6JB4IF 15,888 5,900 

24-27 พฤษภาคม 66 6J8R3H 15,888 5,900 

เดือนมิถนุายน 2566 

07-10 มิถนุายน 66 6JF6UG 13,888 5,900 

14-17 มิถนุายน 66 6JGPVV 15,888 5,900 

28 มิถนุายน – 01กรกฎาคม 66 6JG62Z 15,888 5,900 

เดือนกรกฎาคม 2566 

05-08 กรกฎาคม 66 6JDSPU 15,888 5,900 

19-22 กรกฎาคม 66 6JIMSN 15,888 5,900 

26-29 กรกฎาคม 66 6JIBFD 14,888 5,900 

30 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 66 6J3FZX 15,888 5,900 

เดือนสิงหาคม 2566 

01-04 สิงหาคม 66 6JNROQ 15,888 5,900 

02-05 สิงหาคม 66 6JLHJW 15,888 5,900 

09-12 สิงหาคม 66 6JJYFP 15,888 5,900 

18-20 สิงหาคม 66 6JGC2H 13,888 5,900 

23-25 สิงหาคม 66 6JIGE6 14,888 5,900 

30 สิงหาคม-02 กนัยายน 66 6JI4JP 15,888 5,900 
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*** กรุณาศกึษารายละเอียดทั 4งหมดก่อนทาํการจอง เพื>อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า และ

บริษัทฯ เมื>อท่านตกลงชาํระเงนิมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั 4งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื>อนไข
ข้อตกลงต่างๆทั 4งหมด *** 

** ทั 4งนี 4หากสายการบนิ หรือเที>ยวบนิหลักเกดิการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วนสายการ

บนิภายในประเทศที>เป็นสายการบนิเครือเดยีวกันกับเที>ยวบนิหลักเท่านั 4น นอกเหนือจากสายการบนิที>ทางบริษัทฯแจ้ง ขอ
สงวนสทิธิUในการไม่รับผิดชอบ และพจิารณาทกุๆกรณี เนื>องจากทางบริษัทฯ ได้จาํหน่ายโปรแกรมทวัร์ที>เริ>มเดนิทางจาก 

สนามบนิสุวรรณภมู ิ ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื>นๆ  และให้แจ้งต่อพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทาํการซื 4อบตัร

โดยสารภายในประเทศทกุครั4ง เนื>องจากต้องได้รับการยืนยันเที>ยวบนิหลัก และกรุ๊ปคอนเฟิร์ม เพื>อประโยชน์ของตวัท่าน

เอง ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิU รายการทวัร์สามารถเปลี$ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื$องจากสภาวะอากาศ การระบาดของโรคตดิตอ่ 

การเมือง สายการบนิ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า การบริการของรถบสันําเที$ยวเวียดนามตามกฎหมายของประเทศ

เวียดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั$วโมง มิอาจเพิ$มเวลาได้โดยมคัคเุทศก์ และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม 

ทั 5งนี 5ขึ 5นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนั 5นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี$ยนเวลาทอ่งเที$ยวตามสถานที$ในโปรแกรม

การเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

ü คา่ตัว̂เครื$องบนิ ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ- ดานงั - กรุงเทพฯ  โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAY (PG) 

รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ 5ามนั  

ü คา่รถโค้ชปรับอากาศ  

ü โรงแรมที$พกัตามที$ระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/ห้อง)  

ü คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการที$ระบ ุ   

ü คา่อาหาร ตามรายการที$ระบ ุ  

ü คา่เบี 5ยประกนั อบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางทอ่งเที$ยว วงเงินประกนัทา่นละ 500,000 บาท (ไมค่รอบคลมุถงึ

สขุภาพ อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจําตวั) กรณีเสยีชีวิตจากอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทอ่งเที$ยว วงเงินประกนั

ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื$อนไขตามกรรมธรรม์)  

ü ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7% และภาษีหกั ณ ที$จา่ย 3% 

 

 

เดือนกนัยายน 2566 

06-09 กนัยายน 66 6JHP52 15,888 5,900 

08-11 กนัยายน 66 6JP5CX 15,888 5,900 

13-16 กนัยายน 66 6JH4UG 13,888 5,900 

20-23 กนัยายน 66 6JK59B 15,888 5,900 

22-25 กนัยายน 66 6JKA9K 15,888 5,900 

27-30 กนัยายน 66 6JI9HL 14,888 5,900 
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อัตราค่าบริการนี 4ไม่รวม 

× คา่ใช้จา่ยสว่นตวัของผู้ เดนิทาง อาทิ คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท์ คา่อาหาร เครื$องดื$ม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ 

ในห้อง และคา่พาหนะตา่งๆ ที$มิได้ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลบัมายื$นร้องขอวีซา่อีกครั 5ง (เนื$องจากทางเวียดนามได้

ประกาศยกเว้นการยื$นวีซา่เข้าประเทศเวียดนามให้กบัคนไทยสาํหรับผู้ ที$ประสงค์พํานกัระยะสั 5นในประเทศ

เวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที$กระเป๋าสมัภาระที$มีนํ 5าหนกัเกินกวา่ที$สายการบนินั 5นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ 5ามนัที$ทางสายการบนิเรียกเก็บเพิ$มในภายหลงัจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว̂เครื$องบนิไปแล้ว 

× คา่มคัคเุทศก์ท้องถิ$น และหวัหน้าทวัร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

เดนิทางขึ 4นตํ>า 30 ท่าน หากตํ$ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได้ หากผู้ เดนิทางทกุทา่นยินดีที$จะชําระคา่บริการเพิ$มเพื$อให้

คณะเดนิทางได้ ทางเรายินดีที$จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการงดออก

เดนิทาง และเลื$อนการเดนิทางไปในวนัอื$นตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า  

1. เงื>อนไขการจอง และการชาํระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทวัร์เท่านั 4น ไม่รวมการตดักรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

« มัดจาํท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากที$ทา่นได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั กรณีลูกค้าทาํการจองน้อยกว่าวันเดนิทาง 

30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวนทนัทใีนวันจองเท่านั 4น   

« สว่นที$เหลอื ชําระก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ชําระมดัจําตามที1กําหนด ระบบจะทําการยกเลิกที1นั1งอตัโนมติั 

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื1อนไข 

• เมื1อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทัCงหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื1อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที1ได้

ระบไุวท้ัCงหมดนีCแลว้ 

• หากชาํระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาํเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชืVอพนักงานขายมาทางอีเมล์,  หรือ

แนบสลปิผ่านระบบจองทีVนัVงออนไลน์ของทางบริษัทฯ   
 

เงื>อนไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิบางส่วน (หกัจากค่าใช้จ่ายที>เกดิขึ 4นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจาํบตัร

โดยสารเครื>องบนิ และมัดจาํค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทวัร์ 50% (จากราคาทวัร์ที>ซื 4อ) 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้ / สามารถเปลี>ยนแปลงผู้เดนิทางได้ (เปลี>ยนชื>อ) 

ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงื>อนไขยกเลกิการจอง / เดนิทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที>เดนิทางด้วยเที>ยวบนิพเิศษ  

                 Charter Flight 

กรุ๊ปที>เดนิทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที>ต้องการันตค่ีาบตัรโดยสารทั 4งหมด และที>นั> งกับสายการบนิ  หรือกรุ๊ปที>มี

การการันตค่ีาที>พกัทั 4งหมด และอื>นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิ

ได้ รวมถงึเที>ยวบนิพเิศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิUไม่มีการคืนเงนิทกุกรณี ทั 4งมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั 4งหมด 
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เนื>องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที>ยวบนิ และโปรแกรมนั4นๆ ซึ>งไม่สามารถใช้เงื>อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที> 1.1 ได้ 

      2.      เงื>อนไขการจอง และการชาํระเงนิ (เฉพาะการตดักรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ>งเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัททวัร์ผู้ขาย 

และบริษัททวัร์ผู้ซื 4อเท่านั 4น) 

« มัดจาํท่านละ 8,000 บาท ภายหลงัจากที$ทา่นได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าทาํการจองน้อยกว่าวันเดนิทาง 

35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเกบ็ค่าทวัร์เตม็จาํนวนทนัทใีนวันจองเท่านั 4น)   

« สว่นที$เหลอื ชําระก่อนวนัเดนิทาง 35 วนั  (นบัรวมวนัเสาร์ และอาทิตย์)  

« หากไม่ชําระมดัจําตามที1กําหนด ระบบจะทําการตดัที1นั1งโดยอตัโนมติั 

« หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติัโดยไม่มีเงื1อนไข 

« เมื1อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทัCงหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื1อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที1ไดร้ะบไุวท้ัCงหมด

นีCแลว้ 

2.1 เงื>อนไขยกเลกิการจอง  

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเตม็จาํนวน  

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิบางส่วน (หกัจากค่าใช้จ่ายที>เกดิขึ 4นจริงแล้ว เช่น ค่ามัดจาํบตัร

โดยสารเครื>องบนิ และมัดจาํค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

2.2 เงื>อนไขยกเลกิการจอง / เดนิทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที>เดนิทางด้วยเที>ยวบนิพเิศษ Charter    

Flight 

             กรุ๊ปที>เดนิทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที>ต้องการันตค่ีาบตัรโดยสารทั 4งหมด และที>นั> งกับสายการบนิ หรือ

กรุ๊ปที>มีการการันตค่ีาบริการที>พกั ทั 4งหมด และอื>นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่ 

อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที>ยวบนิพเิศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิUไม่มีการคืนเงนิทกุกรณี ทั 4งมัดจาํ หรือค่าทวัร์

ทั 4งหมด เนื>องจากเป็นการเหมาจ่ายในเที>ยวบนิ และโปรแกรมนั4นๆ ซึ>งไม่สามรถใช้เงื>อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที> 2.1  

3.  เงื>อนไขกรณีเกดิภยัพบิตั ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกดิภยัพบิตัติามธรรมชาต ิหรือภยัพบิตัอิันไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดนิไหว สนึาม ิหรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที>ท่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถที>จะนํา 
เหตุการณ์ดงักล่าวมาขอยกเลกิ หรือขอเงนิคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงนิใดๆทั 4งสิ 4น แต่จะขอสงวนสทิธิUในการพจิารณา

เลื>อนการเดนิทางออกไปได้ตามที>บริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภยัพบิตันัิ 4นจะสิ 4นสุดลง 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดือนขึ 5นไป และเหลอืหน้ากระดาษอยา่งตํ$า 2 หน้า 

หมายเหตุ กรณีที$กองตรวจคนเข้าเมืองทั 5งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือเข้าประเทศที$ระบไุว้ ในรายการ

เดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ]ที$จะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 5งสิ 5น รวมถงึเมื$อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้

บริการรายการใดรายการหนึ$ง หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธิ] ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืน ไมว่า่กรณีใดๆทั 5งสิ 5น 

ข้อมูลเพิ>มเตมิ เรื>องตั�วเครื>องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั ไมส่ามารถเลื$อนวนัเดนิทางกลบัได้ และการจดัที>นั> งของ

กรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้กาํหนด ซึ$งทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง บตัร

โดยสารไมส่ามารถยกเลกิ หรือคืนเงินบางสว่นได้ 

ข้อมูลเพิ>มเตมิ เรื>องโรงแรมที>พกั 

Ø เนื$องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี$ยว (Single) และห้องคู ่

(Twin / Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
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Ø กรณีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ 5นมาก และห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ]

ในการปรับเปลี$ยน หรือย้ายเมืองเพื$อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพิ>มเตมิเรื>องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

Ø สาํหรับนํ 5าหนกัของสมัภาระที$ทางสายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื$องบนิ คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผู้ โดยสารชั 5น

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกคา่ระวางนํ 5าหนกัเพิ$มเป็นสทิธิของสายการบนิที$ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

(ทา่นต้องชําระในสว่นที$โดนเรียกเก็บเพิ$ม) 

Ø สาํหรับกระเป๋าสมัภาระที$ทางสายการบนิอนญุาตให้นําขึ 5นเครื$องได้ ต้องมีนํ 5าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+

สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75 นิ 5ว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิ 5ว) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ 5ว)  

Ø กรณีที$ต้องมีบนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ นํ 5าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ตํ$ากวา่มาตรฐานได้ ทั 5งนี 5ขึ 5นอยูก่บั

ข้อกําหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บภาระสว่นของคา่ใช้จา่ยที$สมัภาระนํ 5าหนกัเกิน (ทา่นต้อง

ชําระในสว่นที$โดนเรียกเก็บเพิ$ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทกุกรณี 

           หมายเหตุ… (สาํคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี>ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื$องจาก การยกเลกิเที$ยวบนิ ความลา่ช้าของสายการบนิ โรงแรม 

ที$พกั การจราจร เหตกุารณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 

อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที$ทา่นเดนิทางไป หรือไมว่า่จะด้วยสาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซึ>งเป็น

เหตุการณ์ที>นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัของลกูค้าเป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร์ เนื$องจากเหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 

อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที$ทา่นเดนิทางไป แตส่ายการบนิ หรือในสว่นของการบริการทาง

ประเทศที$ทา่นเดนิทางทอ่งเที$ยว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกต ิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิUในการไม่คืนค่าทวัร์ทั 4งหมด หรือ
บางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดนิทาง สถานที$ทอ่งเที$ยวใดที$ไมส่ามารถเข้าชมได้ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที>
ท่องเที>ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนนั4นให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสทิธิ]ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั 4งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี 5 

Ø กรณีที$กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดนิทาง เดนิทาง เนื$องจากมีสิ$งผิดกฎหมาย หรือสิ$งของห้ามนําเข้าประเทศ  

เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื$อมเสยีด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที$ทางกองตรวจคนเข้าเมือง

ห้ามเดนิทาง 

Ø กรณีที$สถานทตูงดออกวีซา่ อนัสบืเนื$องมาจากตวัผู้ โดยสารเอง 

Ø กรณีที$กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวตา่งชาต ิหรือคนตา่งด้าวที$พํานกัอยูใ่น

ประเทศไทย 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศเวียดนาม (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศเวียดนามด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่ไมต่ํ$ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที$จะกระทําในประเทศเวียดนามจะต้องไมเ่ป็นสิ$งที$ขดัตอ่กฎหมายและเข้าขา่ยคณุสมบตักิารพํานกัระยะสั 5น 

3. ในขั 5นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 30 วนั 

4. เป็นผู้ ที$ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศเวียดนาม มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไม่

เข้าขา่ยคณุสมบตัทีิ$จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 



RJ-PG001 
เมื>อท่านตกลงชาํระเงนิมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั 4งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื>อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั 4งหมด  

1. รายการนี 5เป็นเพียงข้อเสนอที$ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั 5งหนึ$ง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมที$พกัในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ$งอาจจะปรับเปลี$ยนตามที$ระบใุนโปรแกรม  

2. การจดัการเรื$องห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที$เข้าพกั โดยมีห้องพกัสาํหรับผู้สบูบหุรี$ / ปลอดบหุรี$ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี$ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ที$พกั ทั 5งนี 5ขึ 5นอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได้   

3. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย � วันก่อนการ

เดนิทาง มิฉะนั 5นบริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้  

4. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผู้จดั ไมมี่สทิธิในการให้คําสญัญาใดๆ ทั 5งสิ 5นแทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มี

อํานาจของผู้จดักํากบัเทา่นั 5น 

5. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบ และไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื$องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที$ผู้ เดนิทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเที$ยว อนัเนื$องมาจากการกระทําที$สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง 

หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื$น ๆ  

6. กรณีต้องการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่ห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสทิธิในการจดั

ห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเดี$ยว โดยไมค่า่ใช้จา่ยเพิ$ม  

7. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของประเทศเวียดนาม หรือวนัเสาร์อาทิตย์  

รถอาจจะตดิ อาจทําให้เวลาในการทอ่งเที$ยว และช้อปปิ 5งแตล่ะสถานที$น้อยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และ

คนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ$งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้ เดนิทางในบางครั 5งที$ต้องเร่งรีบ เพื$อให้ได้ทอ่งเที$ยวตามโปรแกรม 

8. บริการนํ 5าดื$มทา่นวนัละ 2 ขวด ตอ่คนตอ่วนั  

9. การบริการของรถบสันําเที$ยวเวียดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั$วโมง ในวนันั 5นๆ มิ

อาจเพิ$มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั 5งนี 5ขึ 5นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนั

เดนิทางนั 5นๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี$ยนเวลาทอ่งเที$ยวตามสถานที$ในโปรแกรมการเดนิทาง 

*** ขอบขอบพระคณุทกุทา่นที/มอบความไว้วางใจให้กบัเรา ดแูลเรื/องการทอ่งเที/ยวและบริการ *** 


