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วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม  

           ( - / ขนมปังบั๋นหมี่ / เย็น) 

07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั น 2 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเวียด

เจ็ทแอร์เวย ์

VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้

นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  

  

12.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถิ่นท่ีเวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อนเป็น

เมืองท่าท่ีส้าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้าน

ชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีส้าคัญ ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนาม

หรือแซนวิชเวียดนาม** 

จากนั น เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่า

วัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ นทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยู่

ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ช่ั ว โมง  น้ า ท่ านชม 

พร ะ ร า ช วั ง หลว ง ของกษั ต ริ ย์

ราชวงศ์ เหวียน พระราชวังแห่งนี 

สร้างขึ นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยา

ล อ ง เ ค ย เ ป็ น ท่ี ป ร ะ ทั บ ข อ ง

พระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน  13 

พระองค์ พระราชวังแห่งนี ตั งอยู่ใจ

กลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอัน

ยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี ได้ถูกสร้างขึ น

ตามแบบแผนความเช่ือของจีน 

จากนั น อิสระชอปปิงท่ี ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของท่ี

ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ท่ัวไป 
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ค่้า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

น้าท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื นเมือง 

จากนั น  พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

วันที่สอง เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่าฮิลล์     

 ( เช้า / กลางวัน / 

เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ชั นซึ่งแต่ละชั นแทนภพต่าง ๆ ของ

พระพุทธเจ้า ตั งเด่นอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าหอม จากนั น น้าท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งนี เป็นเพียง

สุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดิน

ขึ นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พิเศษ!! น้าท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและ

เอกลักษณ์ของเวียดนาม  (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อ

ท่าน/ต่อทริป) 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 

บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง 

จากนั น เดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง

ได้ค้นพบในสมัยท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อม

ขึ นไปบนภูเขาสร้างท่ีพักโรงแรมส่ิงอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีพักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างท่ีน่ังกระเช้าด้วยความเสียวพร้อม

ความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั งน ้าตก Toc Tien และ ล้าธาร Suoi 
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no (ในฝัน) 

จากนั น นั่งกระเช้าขึ นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็น

กระเช้าไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั งสิ น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าท่ี

สูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตรนักท่องเท่ียวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมี  เมฆลอยต่้ากว่ากระเช้า 

พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอันสดช่ืนจนท้าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ ้าว่าท่ีน่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาว

เย็นเฉล่ียตลอดทั งปีประมาณ 10 องศาเท่านั นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับ

สภาพผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์  น้าท่านชม สะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั งโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์ 
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บ่าย  จุดท่ีสร้างความตื่นเต้นให้ นักท่องเท่ียว

มองดูอย่างอลังการท่ีซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์

แห่งต้านานและจินตนาการของการผจญภัย

ท่ีสวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่า

เครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและ

บ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ท่ีเป็นส่วน

หน่ึงของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเคร่ือง

เล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความมันส์ของ

หนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอ่ืน ๆ 

ถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุก ๆ เคร่ืองเล่นเบา ๆ รถไฟเหาะแมงหมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญส่ัน

ประสาทอีกมากมายหรือชอปปิงซื อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่าน

พิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มท่ีให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

เย็น   บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก **โรงแรมMecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

วันที่สาม บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อ๋ึง – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดจีน 

– บ้านโบราณ – สะพานญ่ีปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร   (เช้า / กลางวัน / เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

โรงแรม 

จากนั น  สักการะ วัดลินห์อ๋ึงเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัด

เป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์

ต่างๆตามความเช่ือของชาวบ้านแถบนี 

นอกจากนี ยังมีรูปป้ันปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม

ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั งอยู่บนฐาน

ดอกบัวกว้าง  35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขา

และหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครอง

ชาวประมงท่ีออกไปหาปลา นอกชายฝ่ัง
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วัดแห่งนี นอกจากเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหน่ึงสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมือง ดานัง  

จากนั น เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าท่ีส้าคัญแห่ง

หน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับ

ตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะผ่านการ

บูรณะขึ นเร่ือย ๆ แต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้น้าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดิน

ทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว 

จากนั น  เดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village

หมู่บ้านเล็ก ๆในเมืองฮอยอันตั งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัย

ของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน้าท่ีพายเรือมาเคาะกัน

เป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

(ไม่รวมค่าทิปคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นท่ีพบปะของคนหลาย

รุ่น วัดนี มีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท้าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ 

คือ             การน้าธูปท่ีขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน น้าชม Old House of 

Tan Skyบ้านโบราณ            ซึ่งเป็นช่ือเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบ้านไม้ท่ีเก่าแก่และ

สวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็น

ท่ีอยู่อาศัยของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล   การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่าง

อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท้าเป็น

ร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหน่ึงใกล้แม่น ้าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือ

พายสัญจรไปมาในแม่น ้าทูโบนได้เป็นอย่างดี 
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น้าชม    สะพานญ่ีปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเม่ือ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ  ท่ี

สร้างขึ นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเช่ือว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ท่ีอินเดียและหาง

อยู่ท่ีญี่ปุ่น ส่วนล้าตัวอยู่ท่ีเวียดนาม เม่ือใดท่ีมังกรพลิกตัวจะเกิดน ้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึง

สร้างสะพานนี โดยตอกเสาเข็มลงกลางล้าตัวเพื่อก้าจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ นอีก ชมศาลกวนอูซึ่ง

อยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและท่ีฮอยอันชาวบ้านจะน้าสินค้าต่าง ๆ ไว้ท่ีหน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเท่ียว

ท่านสามารถซื อของท่ีระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 

จากนั น  น้าท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์

ความส้าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสอง

ฟากฝ่ังของแม่น ้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานัง เป็น

สัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั ง แต่ปี 

2013ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากต้านานของเวียดนาม

เม่ือกว่าหน่ึงพันปีมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก **โรงแรมLAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** 

วันที่สี่  ดานัง – ชอปปิงตลาดฮาน – กรุงเทพฯ                    ( เช้า/-

/- ) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินเท่ียวและชอปปิงในตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหร่ี และของกิน

ต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื นเมืองของเมืองดานัง 

ได้เวลาสมควร น้าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 
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13.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

VZ961 

14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จ้านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

06 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

07 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

13 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

27 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

11 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

16 ก.ค.62 19 ก.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

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

19 ก.ค.62 22 ก.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

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

27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

28 ก.ค.62 31 ก.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 ก.ค.62 01 ส.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

02 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

08 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 34 11,900 11,900 10,900 4,000 

16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

22 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 
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05 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34 12,900 12,900 11,900 4,000 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

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

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 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 13,900 13,900 12,900 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 

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

 

อัตราค่าบริการรวม 

 

 ตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ - ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ นก่อนวันเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซัก
รีด ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัด
หยุดงาน,  การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั ง

ที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 
 

เง่ือนไขการส้ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อน

เดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ้าให้ทั งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั งสิ น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ้าทั งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั งสิ น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท้า

การเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก

หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯ ก้าหนดไว้ (15 ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ้านวน 15 ท่านขึ นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน โดยทางบริษัทจะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั ง

ก่อนท้าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ท

บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหาก

อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ้าตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศ

แบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช้าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ

ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทาง

บริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี แล้วทั งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์

ทั งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจ
ท้าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท้าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั น 

ท่านต้องท้าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท้าการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท้าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น 

 กรณี “หญิงตั งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั งสิ น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-1026569 Hotline : 063-2692961  LINE ID : @tourhermes 

 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม  

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple 

Room)  

ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 

เตียงเสริม 

   โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชั น
จะมี  เพียงไม่กี่ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละ

ชั นและบาง โรงแรมอาจจะไม่มีลิฟต์ซ่ึงขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั น ๆ 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


