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04.30 น. พร้อมกันท่ี สนะมบินดอนเมืองอะคะร 1 ขะออก ชั๊น 3 ปรฯตู 1 เคะน์เตอรส์ะยกะรบินไทยแอร์

เอเชยีThai Air Asia (FD) โดยมีเจ้ะหน้ะท่ีอ ะนวยควะมสฯดวกแก่ทุกท่ะน 

07.25 น. ออกเดินทะงสู่ เมืองดะนังโดยเท่ียวบิน FD 634(ไม่รวมค่ะอะหะร+เครื่องด่ืมบนเครื่องขะไป-กลับ) 

 

 

09.05 น. เดินทะงถืง สนะมบินดะนัง ผ่ะนพิธีกะรตรวจคนเข้ะเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวละท้องถ่ินที่

เวียดนะม เท่ะกับปรฯเทศไทย) 

จะกน๊ัน น ะท่ะนชมสฯพะนมังกร Dragon Bridgeอีกหน่ืงท่ีเท่ียวดะนังแห่งใหม่สฯพะนมังกรไฟสัญลักษณ์

ควะมส ะเร็จแห่งใหม่ของเวียดนะม ท่ีมีควะมยะว 666 เมตร ควะมกว้ะงเท่ะถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อ

สองฟะกฝ่ังของแม่น้ะฮันปรฯเทศเวียดนะมสฯพะนมังกรถูกสร้ะงข๊ืนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดะนัง 

เป็นสัญลักษณ์ของกะรฟื๊ นคืนปรฯเทศ แลฯเป็นกะรฟื๊ นฟูเศรษฐกิจของปรฯเทศ โดยได้เปิดใช้งะน

วันแรก ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดะนัง เวียดนะม • สฯพะนมังกร •หมู่บ้ะนกํัมทะน• น่ังเรอืกรฯด้ง  

เมืองโบระณฮอยอัน      (-/กละงวัน/เย็น)  
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ต๊ังแต่ปึ 2013ด้วยสถะปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีได้รับแรงบันดะลใจจะกต ะนะนของ

เวียดนะมเม่ือกว่ะหน่ืงพันปึมะแล้ว 

 

กละงวัน    บรกิะรอะหะรกละงวัน ณ ระ้นอะหะรเมนูกุ้งมังกร 

จะกน๊ัน  น ะท่ะนเดินทะงสู่ หมู่บ้ะนกํัมทะน

สนุกสนะนไปกับกิจกรรม!! น่ังเรอื

กรฯด้งCam Thanh Water Coconut 

Villageหมู่บ้ะนเล็กๆในเมืองฮอยอัน

ต๊ังอยู่ในสวนมฯพร้ะวริมแม่น้ะ ในอดีต

ช่วงสงคระมท่ีน่ีเป็นท่ีพักอะศัยของ

เหล่ะทหะร อะชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ

อะชีพปรฯมง รฯหว่ะงกะรล่องเรือท่ะน

จฯได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงะม ชะวบ้ะนจฯขับร้องเพลงพื๊นเมือง ผู้ชะยกับผู้หญิงจฯหยอกล้อกันไป
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มะน ะท่ีพะยเรือมะเคะฯกันเป็นจังหวฯดนตรีสุดสนุกสนะน (ไม่รวมค่ะทิปคนพะยเรอื ท่ะนลฯ 40 

บะท/ต่อท่ะน/ต่อทรปิ) 

 

จะกน๊ัน  น ะท่ะนเดินทะงสู่“เมืองโบระณฮอยอัน” (Hoi An)เมืองฮอยอันน๊ันอดีตเคยเป็นเมืองท่ะ กะรค้ะท่ี

ส ะคัญแห่งหน่ืงในเอเชียตฯวันออกเฉียงใต้แลฯเป็นศูนย์กละงของกะร แลกเปล่ียนวัฒนธรรม

รฯหว่ะงตฯวันตกกับตฯวันออกองค์กะรยูเนสโกได้ปรฯกะศให้ฮอยอันเป็น เมืองมรดกโลกทะง

วัฒนธรรม เน่ืองจะกเป็นสถะนท่ีส ะคัญทะงปรฯวัติศะสตร์ แม้ว่ะจฯผ่ะนกะรบูรณฯข๊ืนเรื่อยๆแต่ก็

ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้น ะท่ะนเดินทะงด้วยรถโค้ชปรับอะกะศเดินทะงเข้ะสู่ตัวเมืองฮอย

อันน ะท่ะนชมวัดจนีเป็นสมะคมชะวจีนท่ีใหญ่แลฯเก่ะแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นท่ีพบปฯของ

คนหละยรุ่น วัดน๊ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีงะนไม้แกฯสลักลวดละยสวยงะมท่ะน สะมะรถท ะบุญต่ออะยุโดยพิธี

สมัยโบระณ คือ กะรน ะธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มะจุดท๊ิงไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่ะน 
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น ะชม Old House of Tan Skyบ้ะนโบระณ ซ่ืงเป็นช่ือเจ้ะของบ้ะนเดิมชะวเวียดนะมท่ีมีฐะนฯดี ชม

บ้ะนไม้ท่ีเก่ะแก่แลฯสวยงะมท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สร้ะงมะกว่ะ 200 ปึ ปัจจุบันได้รับกะรอนุรักษ์ไว้

เป็นอย่ะงดี แลฯยังเป็นท่ีอยู่อะศัยของทะยะทรุ่นท่ีเจ็ดของตรฯกูล กะรออกแบบตัวอะคะรเป็นกะร

ผสมผสะนรฯหว่ะงอิทธิพลทะงสถะปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น แลฯเวียดนะม ด้ะนหน้ะอะคะรติดถนน

เหวียนไทฮ็อกท ะเป็นร้ะนบูติค ด้ะนหลังติดถนนอีกสะยหน่ืงใกล้แม่น้ะทูโบนมีปรฯตูออกไม้ สะมะรถ

ชมวิวทิวทัศน์แลฯเห็นเรือพะยสัญจรไปมะในแม่น้ะทูโบนได้เป็นอย่ะงดี   

 

น ะชม  สฯพะนญีปุ่่น ซ่ืงสร้ะงโดยชุมชน

ชะวญี่ปุ่นเมื่อ  400 กว่ะปึมะแล้ว กละง

สฯพะนมีศะลเจ้ะศักดํิสิทธํิ   ท่ีสร้ะงข๊ืน

เพื่อสวดส่งวิญญะณมังกร ชะวญี่ปุ่น

เช่ือว่ะมี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ท่ี

อินเดียแลฯหะงอยู่ท่ีญี่ปุ่น ส่วนล ะตัวอยู่

ท่ีเวียดนะม เม่ือใดท่ีมังกรพลิกตัวจฯ

เกิดน้ะท่วมหรือแผ่นดินไหว ชะวญี่ปุ่น

จืงสร้ะงสฯพะนน๊ีโดยตอกเสะเข็มลงกละงล ะตัวเพื่อก ะจัดมันจฯได้ไม่เกิดภัยพิบัติข๊ืนอีก ชมศะลกวน

อูซ่ืงอยู่บนสฯพะน ญี่ปุ่นแลฯท่ีฮอยอันชะวบ้ะนจฯน ะสินค้ะต่ะง ๆ ไว้ท่ีหน้ะบ้ะน เพื่อขะยให้แก่

นักท่องเท่ียวท่ะนสะมะรถซ๊ือของท่ีรฯลืก เป็นของฝะกกลับบ้ะนได้อีกด้วย เช่น กรฯเป๋ะโคมไฟ เป็น

ต้น 
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ค่ะ       บรกิะรอะหะรเย็น ณ ระ้นอะหะร 

ทีพ่ัก  เข้ะ สู่ทีพ่ัก  MAGNOLIA HOTEL 4*หรอืเทยีบเท่ะมะตรฐะนเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ๊ืองต้นเท่ะน๊ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน) 

 

เช้ะ  บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม 

น ะทุกท่ะนเดินทะงสู่ บะนะฮิลล์  เป็นท่ีตะกอะกะศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนะมกละงได้ค้นพบในสมัยท่ี

ฝร่ังเศสเข้ะมะปกครองเวียดนะมได้มีกะรสร้ะงถนนอ้อมข๊ืนไปบนภูเขะสร้ะงท่ีพักโรงแรมสิ่งอ ะนวย

ควะมสฯดวกต่ะงๆเพื่อใช้เป็นสถะนท่ีพักผ่อนในรฯหว่ะงกะรรบรฯหว่ะงท่ีน่ังกรฯเช้ะด้วยควะมเสียว

พร้อมควะมสวยงะมเระจฯได้เห็นวิวธรรมชะติท๊ังน้ะตก Toc Tienแลฯล ะธะร Suoi no (ในฝัน)  

 

 

วันทีส่อง น่ังกรฯเช้ะไฟฟ๋ะ • บะนะฮิลล์ •วัดลินห์อ๋ืง•Café Son Tra Marina 

         (เช้ะ/กละงวัน/เย็น) 
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จะกน๊ัน  น่ังกรฯเช้ะข๊ืนสู่บะนะฮิลล์ กรฯเช้ะแห่งบะนะฮิลล์น๊ีได้รับกะรบันทืกสถิติโลกโดย World Record ว่ะ

เป็นกรฯเช้ะไฟฟ๋ะท่ียะวท่ีสุดปรฯเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวฯมีควะมยะวท๊ังสิ๊น 5 ,042 เมตรแลฯ

เป็นกรฯเช้ะท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักท่องเท่ียวจฯได้สัมผัสปุยเมฆหมอกแลฯบะงจุดมีเมฆลอยต่ะ

กว่ะกรฯเช้ะพร้อมอะกะศบริสุทธํิอันสดช่ืนจนท ะให้ท่ะนอะจลืมไปเสียด้วยซ้ะว่ะท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรป

เพระฯอะกะศท่ีหนะวเย็นเฉล่ียตลอดท๊ังปึปรฯมะณ 10 องศะเท่ะน๊ันจุดท่ีสูงท่ีสุดของบะนะฮิลล์มี

ควะมสูง 1,467 เมตรกับสภะพผืนป่ะท่ีอุดมสมบูรณ์ น ะท่ะนชมสฯพะนสทีอง สถะนท่ีท่องเท่ียวใหม่

ล่ะสุดต๊ังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่ะงสวยงะม บนเขะบะน่ะฮิลล์ 

 

จุดท่ีสร้ะงควะมต่ืนเต้นให้นักท่องเท่ียวมองดูอย่ะงอลังกะรท่ีซ่ืงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต ะนะนแลฯ

จินตนะกะรของกะรผจญภัยท่ีสวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่ะเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น 

หุ่นขีผ๊ื๊งทีไ่ม่รวมให้ในระยกะร) ท่ีเป็นส่วนหน่ืงของบะน่ะฮิลล์ท่ะนจฯได้พบกับเคร่ืองเล่นในหละย

รูปแบบเช่นท้ะทะยควะมมันส์ของหนัง 4 D, รฯทืกขวัญกับบ้ะนผีสิงแลฯอ่ืนๆถ้ะไดโนเสะร์เกมส์

สนุกๆเคร่ืองเล่นเบะๆรถไฟเหะฯแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถืงรฯทืกขวัญสั่นปรฯสะทอีกมะกมะย
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หรือช้อปป๊ิงซ๊ือของท่ีรฯลืกภะยในสวนสนุกอย่ะงจุใจแลฯอีกมะกมะยท่ีรอท่ะนพิสูจน์ควะมมันส์กัน

อย่ะงเต็มท่ีให้ท่ะนได้สนุกสนะนต่อกับเคร่ืองเล่นนะนะชนิดอย่ะงจุใจ 

 

 

ชมเมืองฝร่ังเศส เป็นตืกออกแบบมะได้บรรยะกะศยุโรปแท้ๆแต่มะเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนะม 

ลัดเละฯไปตะมตรอกซอกซอย มีมุมถ่ะยรูปเช็คอินสวยๆหละยมุม    Le Jardin d’ Amour เป็นสวน

สวยสไตล์ฝรั่งเศส ท่ีมีท๊ังดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ะยรูปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถืงมี โรงไวน์ Debay 

Wine Cellar อีกด้วยค่ฯ ด้ะนในจฯเป็นคล้ะยๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์  

 

กละงวัน บรกิะรอะหะรกละงวัน แบบบุฟเฟ่ต์นะนะชะติ ณ ภัตตะคะรบะนะฮิลล์ 
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น ะท่ะน  สักกะรฯ วัดลินห์อ๋ืง(Linh Ung)เป็นวัด

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดะนังภะยในวิหะร

ใหญ่ของวัดเป็นสถะนท่ีบูชะเจ้ะแม่

กวนอิมแลฯเทพองค์ต่ะงๆตะมควะมเช่ือ

ของชะวบ้ะนแถบน๊ีนอกจะกน๊ียังมีรูปป๊ัน

ปูนขะวเจ้ะแม่กวนอิมซ่ืงมีควะมสูงถืง 

67 เมตรต๊ังอยู่บนฐะนดอกบัวกว้ะง  35 

เมตรยืนหันหลังให้ภูเขะแลฯหันหน้ะ

ออกทฯเลคอยปกป๋องคุ้มครอง

ชะวปรฯมงท่ีออกไปหะปละ นอกชะยฝ่ังวัดแห่งน๊ีนอกจะกเป็นสถะนท่ีศักดํิสิทธํิท่ีชะวบ้ะนมะกระบ

ไหว้บูชะแลฯขอพรแล้วยังเป็นอีกหน่ืงสถะนท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงะมเป็นอีกน่ืงจุดชมวิวท่ีสวยงะมชอง

เมืองดะนัง 

จะกน๊ัน เดินทะงสู่Café Son Tra Marinaเป็นคะเฟ่ริมทฯเลแห่งใหม่ของเมืองดะนัง ให้ท่ะนได้อิสรฯเลือกซ๊ือ

เคร่ืองด่ืม แลฯเพลิดเพลินกับบรรยะกะศสุดฟิน แลฯถ่ะยภะพตะมอัธยะศัย (ไม่รวมเครื่องด่ืมแลฯ

ขนมต่ะงๆ) 

หมะยเหตุ !! กรณคีะเฟ่ปิด หรอืไม่พรอ้มให้บรกิะร ทะงบรษัิทขอสงวนสิทธินํ ะท่ะนเดินทะงสู่ระ้นกะแฟแห่งใหม่โดย  

ทีไ่ม่ต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะ 
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ค่ะ       บรกิะรอะหะรเย็น ณ ระ้นอะหะร 

ทีพ่ัก  เข้ะ สู่ทีพ่ัก  MAGNOLIA HOTEL 4*หรอืเทยีบเท่ะมะตรฐะนเวียดนะม 

(โรงแรมทีร่ฯบุในระยกะรทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ ะเสนอเบ๊ืองต้นเท่ะน๊ัน ซ่ืงอะจมกีะรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้ะ

พักจฯเป็นโรงแรมรฯดับเทยีบเท่ะกัน) 

 
 

เช้ะ บรกิะรอะหะรเช้ะ ณ ห้องอะหะรของโรงแรม 

จะกน๊ัน  น ะท่ะนเดินเท่ียวแลฯช้อปป๊ิงใน ตละดฮะน  (Han 

Market) ซ่ืงก็มีสินค้ะหละกหละยชนิด เช่นผ้ะ 

เหล้ะ บุหร่ี แลฯของกินต่ะง ๆ เป็นตละดสดแลฯ

ขะยสินค้ะพื๊นเมืองของเมืองดะนัง  น ะท่ะนสู่ ระ้น

เย่ือไผ่เลือกชมเลือกซ๊ือตะมอัธยะศัย 

ได้เวละสมควรน ะท่ะนเดินทะงสู่สนะมบินดะนัง 

12.00 น. ออกเดินทะงสู่ท่ะอะกะศยะนดอนเมืองโดยสะยกะรบินไทยแอร์เอเชียThai Air Asia (FD)  

 เทีย่วบินที ่FD 637 

13.45 น. เดินทะงถืงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภะพ พร้อมควะมปรฯทับใจมิรู้ลืม 

 

*********************************************************************** 

 
 

อัตระค่ะบรกิะรแลฯเง่ือนไขระยกะรท่องเทีย่ว  
 

มหัศจรรย.์..เวยีดนะมกละง 3 วัน 2 คืน บิน FD 

วันเดินทะง จ ะนวนต่อ
กรุป์ ผู้ใหญ ่ เด็กไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

11 - 13 ม.ีค. 66 30+1 11,999 10,999 3,000 

19 - 21 ม.ีค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

วันทีส่ะม ตละดฮะน • ระ้นเย่ือไผ่ • ดอนเมือง กรุงเทพฯ        

         (เช้ะ/-/-)  
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25 - 27 ม.ีค. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

31-02 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

01 - 03 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

08 - 10 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

16 - 18 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

21-23 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

22 - 24 เม.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 - 01 พ.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,000 

06 - 08 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

13 - 15 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

20 - 22 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

27 - 29 พ.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

09 - 11 มิ.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

23 - 25 มิ.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

07 - 09 ก.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

21 - 23 ก.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 - 31 ก.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

31 - 02 ส.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,000 

12 - 14 ส.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,000 

18 - 20 ส.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

01 - 03 ก.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 
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15 - 17 ก.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 - 01 ต.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

07 - 09 ต.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

14 - 16 ต.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,000 

28 - 30 ต.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 
 

**ระคะ INFANT (อะยุไม่ถืง 2 ปึ บรบูิรณ์ ณ วันเดินทะงกลับ) ท่ะนลฯ 5,000 บะท  
อัตระนีร๊วมระยกะรทัวรแ์ลฯต๋ัวเครื่องบินแล้ว** 

 

**โปรแกรมอะจมกีะรสลับสับเปลีย่นหน้ะงะนโดยค ะนืงถืงปรฯโยชน์ลูกค้ะเป็นส ะคัญ** 
 

อัตระค่ะบรกิะรรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกร์ุป กรุงเทพฯ-ดะนัง-กรุงเทพฯ สะยกะรบินThai Air Asia  (FD) 

เป็นต๋ัวหมู่คณฯไม่สะมะรถสฯสมไมล์ได้ 

 ท่ีพักโรงแรมตะมระยกะร 2 คืน พักห้องลฯ 2-3 ท่ะน (กรณีมะไม่ครบคู่แลฯไม่ต้องกะรเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

 ค่ะรฯวะงน้ะหนักกรฯเป๋ะไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่ะนลฯ 1 ใบ)กรฯเป๋ะถือขื๊นเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ะอะหะรทุกม๊ือตะมระยกะรรฯบุ(สงวนสิทธํิในกะรสลับม๊ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอะหะรตะมสถะนกะรณ์)  

 น้ะด่ืมบริกะรบนรถวันลฯ 1 ขวด/ท่ะน 

 ค่ะเข้ะชมสถะนท่ีตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะรถโค้ชรับ-ส่งสถะนท่ีท่องเท่ียวตะมระยกะรรฯบุ 

 ค่ะมัคคุเทศก์ท้องถ่ินแลฯหัวหน้ะทัวร์น ะเท่ียวคนไทย 

 ภะษีน้ะมันแลฯภะษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธํิเก็บเพิ่มหะกสะยกะรบินปรับข๊ืนก่อนวันเดินทะง) 

 ปรฯกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บะท (เป็นไปเง่ือนไขตะมกรมธรรม์)  

เง่ือนไขปรฯกันกะรเดินทะง ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุแลฯค่ะรักษะพยะบะล คุ้มครองเฉพะฯกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุรฯหว่ะงกะรเดินทะง ไม่คุ้มครองถืงกะรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวแลฯไม่คุ้มครองโรคปรฯจ ะตัว

ของผู้เดินทะง 
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อัตระค่ะบรกิะรไม่รวม 

- ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯค่ะธรรมเนียมส ะหรับผู้ถือพะสปอร์ตต่ะงชะติ 

- ค่ะน้ะหนักกรฯเป๋ะเดินทะงในกรณีท่ีเกินกว่ะสะยกะรบินก ะหนด 20 กิโลกรัมต่อท่ะน 

- ค่ะใช้จ่ะยส่วนตัว อะทิ อะหะรแลฯเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสะร,อินเตอร์เน็ต,มินิบะร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้รฯบุไว้ในระยกะร 

- ค่ะใช้จ่ะยอันเกิดจะกควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน ,อุบัติภัยทะงธรรมชะติ ,กะรปรฯท้วง ,กะรจละจล ,กะรนัด

หยุดงะน,กะรถูกปฏิเสธไม่ให้ออกแลฯเข้ะเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯเจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะน

ท๊ังท่ีเมืองไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมควบคุมของบริษัทฯ 

- หะกหน่วยงะนรัฐบะลไทยแลฯ/หรือเวียดนะมมีกะรปรับเปล่ียนข้อก ะหนดเก่ียวกับกะรกักตัวเพิ่มเติม แลฯ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทะงผู้เดินทะงจฯต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะใช้จ่ะยส่วนเกิน 

- ภะษีมูลค่ะเพิ่ม 7% แลฯภะษีหัก ณ ท่ีจ่ะย 3% 

- ค่ะทิปไกด์ท้องถ่ิน ,พนักงะนขับรถ ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บะท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ะน (บังคับตะมรฯเบียบ

ธรรมเนียมของปรฯเทศ) 

- ค่ะทิปหัวหน้ะทัวร์ตะมสินน้ะใจของทุกท่ะนค่ฯ(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินแลฯคนขับรถนฯคฯแต่ไมบ่งัคับทิปค่ฯ) 

เง่ือนไขกะรส ะรองทีน่ั่งแลฯกะรยกเลิกทัวร ์
 

กะรจองทัวร์: 

 กรุณะจองทัวร์ล่วงหน้ะ  ก่อนกะรเดินทะง พร้อมช ะรฯมัดจ ะ 6,000 บะท  ส่วนท่ีเหลือช ะรฯทันทีก่อนกะร

เดินทะงไม่น้อยกว่ะ 21 วัน มิฉฯน๊ันถือว่ะท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกะล ,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณะช ะรฯก่อนเดินทะง 30 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกร์ุป) 

 ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 30 วันข๊ืนไป บริษัทฯ จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด  โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกะล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 45 วัน จฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้

ท๊ังหมด โดยหักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืนจริง 

 ยกเลิกกะรเดินทะง15-29  วัน ก่อนกะรเดินทะง หักค่ะทัวร์ 50%จะกระคะขะย แลฯ หักค่ะใช้จ่ะยท่ีเกิดข๊ืน

จริงท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ ท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะง0-14  วัน ก่อนกะรเดินทะง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดไม่ว่ะกรณีใด ๆ 

ท๊ังสิ๊น 
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กรณียกเลิก : (ตัดกร์ุป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนกะรเดินทะงต้องท ะก่อนกะรเดินทะง 60 วัน บริษัทฯจฯคืนเงินค่ะมัดจ ะให้ท๊ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกะล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงภะยใน 60 วัน ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิยืดเงินมัดจ ะโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท๊ังสิ๊น 

 ยกเลิกกะรเดินทะงหลังช ะรฯเต็มจ ะนวนทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธํิเก็บเงินค่ะทัวร์ท๊ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท๊ังสิ๊น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงจฯต้องมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง บริษัทฯจฯท ะ

กะรเล่ือนกะรเดินทะงของท่ะนไปยังคณฯต่อไป แต่ท๊ังน๊ีท่ะนจฯต้องเสียค่ะใช้จ่ะยท่ีไม่สะมะรถยกเลิกหรือ

เล่ือนกะรเดินทะงได้ตะมควะมเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกฯทันหันก่อนล่วงหน้ะเพียง 7 วันท ะกะร ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิในกะรเก็บค่ะใช้จ่ะยท๊ังหมด กรณีท่ะนยกเลิกกะรเดินทะงแลฯมีผลท ะให้คณฯเดินทะง 

ไม่ครบตะมจ ะนวนท่ีบริษัทฯ ก ะหนดไว้ ( 15 ท่ะนขื๊นไป) เน่ืองจะกเกิดควะมเสียหะยต่อทะงบริษัทฯ แลฯผู้

เดินทะงอ่ืนท่ีเดินทะงในคณฯเดียวกัน บริษัทต้องน ะไปช ะรฯค่ะเสียหะยต่ะง ๆ ท่ีเกิดจะกกะรยกเลิกของท่ะน 

 คณฯผู้เดินทะงจ ะนวน 15ท่ะนข๊ืนไป จืงออกเดินทะง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทะงไม่ถืง 15 ท่ะน ขอสงวนสิทธํิ

เล่ือนวันเดินทะง หรือ ยกเลิกกะรเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะ 10 วันก่อนกะร

เดินทะง 

 กรณีท่ีท่ะนต้องออกต๋ัวภะยใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณะสอบถะมท่ีเจ้ะหน้ะท่ีทุกคร๊ัง

ก่อนท ะกะรออกต๋ัว เน่ืองจะกสะยกะรบินอะจมีกะรปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวละบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทระบล่วงหน้ะ ทะงบริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ะท่ะนออกต๋ัวภะยในโดยไม่แจ้งให้ทระบแลฯ

หะกไฟล์ทบินมีกะรปรับเปล่ียนเวละบินเพระฯถือว่ะท่ะนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ะว 

 กรณีผู้เดินทะงท่ีต้องกะรควะมช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นกะรขอใช้วีลแชร์ท่ีสนะมบินกรุณะแจ้งบริษัทฯอย่ะง

น้อย7 วันก่อนกะรเดินทะงหรือเร่ิมต๊ังแต่ท่ะนจองทัวร์มิฉฯน๊ันทะงบริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรได้ล่วงหน้ะทะง

บริษัทฯขอสงวนสิทธํิในกะรเรียกเก็บค่ะใช้จ่ะยตะมจริงท่ีเกิดข๊ืนกับผู้เดินทะง (ถ้ะมี) 
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 กรณีท่ะนเป็นอิสละม ไม่สะมะรถทะนอะหะรบะงปรฯเภทได้ โปรดรฯบุให้ชัดเจนก่อนท ะกะรจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้ะก่อนเดินทะงกฯทันหัน อะจมีค่ะใช้จ่ะยเพิ่มเติม 

 กรณีใช้หนังสือเดินทะงระชกะร (เล่มน้ะเงิน) เดินทะงเพื่อกะรท่องเท่ียวกับคณฯทัวร์ หะกท่ะนถูกปฏิเสธใน

กะรเข้ะ – ออกปรฯเทศใด ๆ ก็ตะม ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธํิไม่คืนค่ะทัวร์แลฯรับผิดชอบใด ๆ ท๊ังสิ๊น 

 เม่ือท่ะนได้ช ะรฯเงินมัดจ ะหรือท๊ังหมด ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับในเง่ือนไขต่ะงๆของ

บริษัทฯท่ีได้รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ท๊ังหมด 

 

 
 

ระยลฯเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธํิในกะรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อะจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน , ระคะแลฯระยกะรท่องเท่ียว สะมะรถเปล่ียนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสมโดยค ะนืงถืง

ผลปรฯโยชน์ของผู้เดินทะงเป็นส ะคัญ 

 หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุกะรใช้งะนเหลือไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน แลฯบริษัทฯรับเฉพะฯผู้มีจุดปรฯสงค์

เดินทะงเพื่อท่องเท่ียวเท่ะน๊ัน (หนังสือเดินทะงต้องมีอะยุเหลือใช้งะนไม่น้อยกว่ะ 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหะกอะยุเหลือไม่ถืงแลฯไม่สะมะรถเดินทะงได้ ) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดควะมล่ะช้ะของสะยกะรบิน,สะยกะรบินยกเลิกบิน , กะร

ปรฯท้วง,กะรนัดหยุดงะน,กะรก่อจละจล หรือกรณีท่ะนถูกปฎิเสธกะรเข้ะหรือออกเมืองจะกเจ้ะหน้ะท่ี

ตรวจคนเข้ะเมือง หรือ เจ้ะหน้ะท่ีกรมแรงงะนท๊ังจะกไทยแลฯต่ะงปรฯเทศซ่ืงอยู่นอกเหนือควะม

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทะงธรรมชะติ (ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซ่ืงอะจจฯปรับเปล่ียนโปรแกรมตะมควะมเหมะฯสม) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกผู้เดินทะงปรฯสบเหตุสภะวฯฉุกเฉินจะกโรคปรฯจ ะตัว ซ่ืง

ไม่ได้เกิดจะกอุบัติเหตุในระยกะรท่องเท่ียว(ซ่ืงลูกค้ะจฯต้องยอมรับในเง่ือนไขน๊ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกท่ะนใช้บริกะรของทะงบริษัทฯไม่ครบ อะทิ ไม่เท่ียวบะง

ระยกะร,ไม่ทะนอะหะรบะงม๊ือ,เพระฯค่ะใช้จ่ะยทุกอย่ะงทะงบริษัทฯได้ช ะรฯค่ะใช้จ่ะยให้ตัวแทน

ต่ะงปรฯเทศแบบเหมะจ่ะยขะด ก่อนเดินทะงเรียบร้อยแล้วเป็นกะรช ะรฯเหมะขะด 
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 ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น หะกเกิดสิ่งของสูญหะยจะกกะรโจรกรรมแลฯหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกรฯเป๋ะเกิดสูญหะยหรือช ะรุดจะกสะยกะรบิน 

 กรณีท่ีกะรตรวจคนเข้ะเมืองท๊ังท่ีกรุงเทพฯแลฯในต่ะงปรฯเทศปฎิเสธมิให้เดินทะงออกหรือเข้ะปรฯเทศท่ี

รฯบุไว้ในระยกะรเดินทะง บริษัทฯขอสงวนสิทธํิท่ีจฯไม่คืนค่ะบริกะรไม่ว่ะกรณีใดๆท๊ังสิ๊น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวระคะพิเศษ กรณีท่ีท่ะนไม่เดินทะงพร้อมคณฯไม่สะมะรถน ะมะเล่ือนวันหรือคืนเงิน

แลฯไม่สะมะรถเปล่ียนช่ือได้หะกมีกะรปรับระคะบัตรโดยสะรสูงข๊ืน ตะมอัตระค่ะน้ะมันหรือค่ะเงิน

แลกเปล่ียน ทะงบริษัท สงวนสิทธํิปรับระคะต๋ัวดังกล่ะว 

 เม่ือท่ะนตกลงช ะรฯเงินไม่ว่ะท๊ังหมดหรือบะงส่วนผ่ะนตัวแทนของบริษัทฯหรือช ะรฯโดยตรงกับทะงบริษัท

ฯ ทะงบริษัทฯจฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆท่ีได้รฯบุไว้ข้ะงต้นน๊ีแล้วท๊ังหมด 

 กร์ุปท่ีเดินทะงช่วงวันหยุดหรือเทศกะลท่ีต้องกะรันตีมัดจ ะกับสะยกะรบินหรือผ่ะนตัวแทนในปรฯเทศหรือ

ต่ะงปรฯเทศ รวมถืงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจฯไม่มีกะรคืนเงินมัดจ ะหรือค่ะ

ทัวร์ท๊ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น๊ัน จฯต้องไม่มีกะรช ะรุด เปึยกน้ะ กะรขีดเขียนรูปต่ะงๆหรือแม้กรฯท่ังตระปํัมละย

กะร์ตูน ท่ีไม่ใช่กะรปรฯทับตระอย่ะงเป็นทะงกะรของตม. กรุณะตรวจสอบ PASSPORT ของท่ะนก่อนกะร

เดินทะงทุกคร๊ัง หะก ตม.ปฎิเสธกะรเข้ะ-ออกเมืองของท่ะน ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณีมี “คดีควะม” ท่ีไม่อนุญะติให้ท่ะนเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ โปรดท ะกะรตรวจสอบก่อนกะรจองทัวร์

ว่ะท่ะนสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้หรือไม่ ถ้ะไม่สะมะรถเดินทะงได้ ซ่ืงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือกะรควบคุม

ของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆท๊ังสิ๊น 

 กรณ ี“หญิงต๊ังครรภ์” ท่ะนจฯต้องมีใบรับรองแพทย์ รฯบุชัดเจนว่ะสะมะรถเดินทะงออกนอกปรฯเทศได้ 

รวมถืงระยลฯเอียดอะยุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน๊ีอยู่เหนือกะรควบคุมของบริษัทฯ ทะงบริษัทฯจฯไม่รับผิดชอบใดๆ

ท๊ังสิ๊น 

 ภะพท่ีใช้เป็นภะพเพื่อกะรโฆษณะเท่ะน๊ัน 

 กะรท่องเท่ียวปรฯเทศเวียดนะมน๊ันจฯต้องมีกะรเข้ะชมสินค้ะของทะงรัฐบะล เพื่อเป็นกะรส่งเสริมกะร

ท่องเท่ียวดังกล่ะว คือ ร้ะน หินอ่อน,ร้ะนไม้ไผ่ ร้ะนหัตถกรรม เป็นต้น หะกท่ะนใดไม่เข้ะร้ะนดังกล่ะวจฯต้อง

จ่ะยค่ะทัวร์เพิ่ม ทะงบริษัทฯ จฯขอถือว่ะท่ะนรับทระบแลฯยอมรับเง่ือนไขดังกล่ะวแล้ว 

 อะหะรท่ีปรฯเทศเวียดนะม ได้รับอิทธิพลมะจะกจีน โดยรสชะติจฯออกไปทะงจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดแลฯ

อะหะรทฯเลก็จฯเป็นขนะดของตะมปรฯเทศเวียดนะม  

ระยลฯเอยีดหอ้งพักทีป่รฯเทศเวยีดนะม 
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 ห้องพักแต่ลฯโรงแรมแตกต่ะงกัน ห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู่ (Twin/Double) แลฯห้องพักแบบ 3 ท่ะน 

(Triple Room) ห้องพักแต่ลฯปรฯเภทอะจจฯไม่ติดกันบะงโรงแรมอะจจฯไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ะน อะจจฯได้เป็น 

1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนะมห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอะจเป็นห้องท่ีมีขนะดกฯทัดรัต แลฯไม่มีอ่ะงอะบน้ะบะงโรงแรมแต่

ลฯช๊ันจฯมี  เพียงไม่ก่ีห้องซ่ืงในกรณีมะเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หละยห้อง ห้องพักอะจจฯไม่ได้ติดกันแลฯ

อะจจฯได้คนลฯช๊ันแลฯบะง โรงแรมอะจจฯไม่มีลิฟต์ซ่ืงข๊ืนอยู่กับกะรออกแบบของแต่ลฯโรงแรมน๊ัน ๆ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่ะนเง่ือนไขกะรเดินทะงแลฯระยกะรทัวรอ์ย่ะงลฯเอยีดทุกหน้ะอย่ะงถ่องแท้

แล้วจืงมัดจ ะเพื่อปรฯโยชน์ของท่ะนเอง ทะงบรษัิทฯจฯถือว่ะ ท่ะนรบัทระบแลฯยอมรบัในเง่ือนไขต่ะงๆ

ของบรษัิทฯทีไ่ด้รฯบุในระยกะรทัวรท๊ั์งหมด** 

 
********************************************* 


