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วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวงัเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมงักรล่องแม่นํา้หอม 
            ( -/ขนมปังบั๋นหมี/่เยน็) 
07.30 น. พร้อมกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 8 เคาน์เตอร์Q สายการบินเวยีดเจ็ทแอร์เวย์ 

VIETJET AIRโดยมีเจ้าหน้าทีอ่าํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
10.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทีย่วบิน VZ 960 

 
 

 
12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั
และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเวยีดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจน
กลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmiเป็นอาหารของเวยีดนามหรือแซนวชิเวยีดนาม** 

จากนั้น เดินทางเขา้สู่ เมืองเว้  เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมท่ีมี
แบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยนืยนัจาก  องคก์ารยเูนสโกประกาศข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี  พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยูใ่นประเทศเวยีดนาม ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านชมพระราชวงัหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวยีน พระราชวงัแห่งน้ีสร้าง
ข้ึนในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวยีน 13 พระองค์ พระราชวงั
แห่งน้ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนตามแบบแผนความเช่ือ
ของจีน 
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จากนั้น อิสระชอปปิงท่ี ตลาดDong Baเป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าหอมรอบนอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึกเป็น

ส่วนมาก ดา้นในเป็นของใชท้ัว่ไป 

 
คํ่า       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   

นําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่นํา้หอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพืน้เมือง 
จากน้ัน  พกัที่  Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว**ของมาตรฐานเวยีดนาม 

วนัทีส่อง เว้ –เจดย์ีเทยีนมู่–สุสานกษตัริย์ไคดงิห์–นั่งสามล้อซิโคล่–ดานัง–บาน่าฮิลล์ 
 (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านชม เจดีย์เทยีนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 
ตั้งเด่นอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าหอ มจากนั้น นําท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ทางเดินข้ึนสุสานไดรั้บการตกแต่ง
เป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า 
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พเิศษ!!นําท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่(Cyclo)ชมเมืองเว้ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม (ไม่รวมค่าทปิ
คนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
บ่าย  นําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง  
จากน้ัน เดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลลเ์ป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มา

ปกครองเวยีดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มข้ึนไปบนภูเขาสร้างท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้
เป็นสถานท่ีพกัผอ่นในระหวา่งการรบระหวา่งท่ีนัง่กระเชา้ดว้ยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิ
ธรรมชาติทั้งน ้าตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝัน) 

 
จากน้ัน น่ังกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์ กระเชา้แห่งบานาฮิลลน้ี์ไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดย World Record วา่เป็นกระเชา้

ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภท Non Stopโดยไม่หยดุแวะมีความยาวทั้งส้ิน 5 ,042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 
1,294 เมตรนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนั
สดช่ืนจนท าใหท้่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้ าวา่ท่ีน่ีไม่ใช่ยโุรปเพราะอากาศท่ีหนาวเยน็เฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 



BT-VN081_VZ_OCT19-MAR20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 องศาเท่านั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลมี์ความสูง 1 ,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าท่ีอุดมสมบูรณ์น าท่านชม
สะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์

 
บ่าย  จุดท่ีสร้างความต่ืนเตน้ใหน้กัท่องเท่ียวมองดู

อยา่งอลงัการท่ีซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านาน
และจินตนาการของการผจญภยัท่ีสวนสนุก The 
Fantasy Park(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก 
ยกเว้น หุ่นขีผ้ึง้ ทีไ่ม่รวมให้ในรายการ) ท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของบาน่าฮิลลท์่านจะไดพ้บกบัเคร่ือง
เล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทายความมนัส์ของ
หนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผสิีงและอ่ืนๆถา้ไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมง หมุนเวยีน
หวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและ
อีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ีใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

เยน็  บริการอาหารเยน็ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 
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นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบาน่าฮิลล์ 

 
 

วนัทีส่าม บาน่าฮิลล์ –วดัลนิห์อึง๋–เมอืงโบราณฮอยอนั–หมู่บ้านกัม๊ทาน–นั่งเรือกระด้งฮอยอนั–วดัจนี – 
 บ้านโบราณ –สะพานญีปุ่่น–ศาลกวนอู–สะพานมงักร    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น  สักการะ วดัลนิห์อึง๋ เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เมืองดานงัภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็น
สถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองค์
ต่างๆตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ี
นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอิม
ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบ่นฐาน
ดอกบวักวา้ง 35 เมตรยนืหนัหลงัใหภู้เขา
และหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและ
ขอพรแลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมววิท่ีสวยงามชองเมือง ดานงั 
จากน้ัน เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั”เมืองฮอยอนันั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การคา้ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์าร
ยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็น เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม  แมว้า่จะผา่นการบูรณะข้ึนเร่ือยๆแต่ก็ยงัคง
รูปแบบของเมืองฮอยอนัไวไ้ดน้ าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอยอนั 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 
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จากนั้น  เดินทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน สนุกสนาน
กบัการน่ังเรือกระด้ง Cam Thanh 
Water Coconut Villageหมู่บา้นเล็กๆ
ในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าว
ริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็น
ท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกั
ของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่ง
การล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรม
อนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลง
พื้นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้
กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทปิคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อ
ท่าน/ต่อทริป )จากนั้นน าท่านชม วดัจีนเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นท่ี
พบปะของคนหลายรุ่น  วดัน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่งานไมแ้กะสลกัลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายโุดยพิธี
สมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอย มาจุดทิ้งไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่านน าชม Old House of Tan Sky
บ้านโบราณ ซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของบา้น
เดิมชาวเวยีดนามท่ีมีฐานะดี ชม
บา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงามท่ีสุด
ของเมืองฮอยอนั สร้างมากวา่ 200 
ปี ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็น
อยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ทายาทรุ่นท่ีเจด็ของตระกลู การ
ออกแบบตวัอาคารเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทาง
สถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่น และ
เวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวยีนไทฮอ็กท าเป็นร้านบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น ้าทูโบน
มีประตูออกไม ้สามารถชมววิทิวทศัน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอยา่งดี   น า
ชม  สะพานญีปุ่่น ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ  400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ   ท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อสวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่มี มงักรอยูใ่ตพ้ิภพส่วนตวัอยูท่ี่อินเดียและหางอยูท่ี่ญ่ีปุ่น ส่วน
ล าตวัอยูท่ี่เวยีดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน ้าท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอก
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เสาเขม็ลงกลางล าตวัเพื่อก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัข้ึนอีก ชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่นและท่ีฮอย
อนัชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของ
ฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

 
จากนั้น  นําท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีก

หน่ึงท่ีเท่ียวดานงัแห่งใหม่สะพานมงักรไฟ
สัญลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวยีดนาม 
ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮนั
ประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถูกสร้างข้ึน
เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานงั เป็นสัญลกัษณ์
ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้าน
ตั้งแต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนาม
เม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 
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คํ่า บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ทีพ่กัLAVENDER DANANG HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวยีดนาม- 

วนัทีส่ี่  ดานัง –ชอปปิงตลาดฮาน–กรุงเทพฯ                    (เช้า/-/-) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินเท่ียวและชอปปิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่าง ๆ 

เป็นตลาดสดและขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงั 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั  
13.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวยีดเจ็ทแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่VZ961 
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางทัวร์ มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอนั4 วนั 3 คนื บิน VZ 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

06 ต.ค.62 09 ต.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

11 ต.ค.62 14 ต.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

12 ต.ค.62 15 ต.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 4,000 

17 ต.ค.62 20 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

20 ต.ค.62 23 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

25 ต.ค.62 28 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

26 ต.ค.62 29 ต.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

31ต.ค.62 03 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

05 พ.ย.62 08 พ.ย.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

12 พ.ย.62 15 พ.ย.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 
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15 พ.ย.62 18 พ.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

19 พ.ย.62 22 พ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

03 ธ.ค.62 06 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

10 ธ.ค.62 13 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

17 ธ.ค.62 20 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

22 ธ.ค.62 25 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

24 ธ.ค.62 27 ธ.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

31 ธ.ค.62 03 ม.ค. 63 34 15,900 15,900 14,900 4,000 

03 ม.ค. 63 06 ม.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

07 ม.ค. 63 10 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

14 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

17 ม.ค. 63 20 ม.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

21 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

31 ม.ค. 63 03 ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

07ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

11ก.พ. 63 14ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

18ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

28ก.พ. 63 02 ม.ีค. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

11ม.ีค. 63 14 ม.ีค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

20ม.ีค. 63 23 ม.ีค. 63 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

24ม.ีค. 63 27ม.ีค. 63 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธ์ิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)  
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อนิเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ทไีม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
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กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่น            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่ริษัทฯ กาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง
หรือยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํา้เงิน) เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 
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 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามชํารุด ห้ามเปียก
นํา้ ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอืน่ทีไ่ม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ 
สําคัญอย่างยิง่ ไม่เช่นน้ันพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทวัร์จะไม่สามารถ
รับผดิชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลกิบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่านํา้มันหรือค่าเงินแลกเปลีย่น ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



BT-VN081_VZ_OCT19-MAR20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํา้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ที่
ไม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 
ตม.ปฎเิสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้
ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามน้ันจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วดังกล่าว 
คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทวัร์เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ได้รับอทิธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
 

รายละเอยีดห้องพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room)  
ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนับางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียง
เสริม 

 โรงแรมในเวยีดนามห้องทีเ่ป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํา้บางโรงแรมแต่ละช้ันจะมีเพยีง
ไม่กีห้่องซ่ึงในกรณมีาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพกัอาจจะไม่ได้ติดกนัและอาจจะได้คนละช้ันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีลฟิต์ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


