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ฟรีนั ่งกระเช้าขึ้ นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้นั
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั ง่ แม่น้าหอม ,
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุง้ มังกรซอสน้าแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว

กาหนดการเดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2563
วันแรก
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม
07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิ น
10.50 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960
12.30น
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชม) นาท่านผ่านชม Tam Giang เป็ นทะเลสาบน้ ากร่ อยที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงกุง้ ปลา เป็ น
จานวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็ นหนึ่ งใน
สิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยง
หอยเพื่อการผลิตมุก จากนั้นนาท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอ
พรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บน
ฝั ่ ง ซ้ า ยของแม่ น้ าหอม พร้ อ ม เรื่ อ งเล่ า ม ากม ายเกี่ ย วกั บ
พระพุ ท ธศาสนา ณ.ที่ แ ห่ ง นี้ ยั ง เป็ นที่ เก็ บ รถออสติ น สี ฟ้ า คั น
ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่ องมาจากมีพระจีนขับรถออสติน
คันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วดั นี้ ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วง
รัฐบาลเวียดนามที่ทาลายพุทธศาสนา และเก็ บ ภาพแห่งความ
ประทับใจริมแม่น้ าหอม จากนั้นนาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาด
ดองบา เป็ นตลาดที่รวบรวมสิน ค้ามากมายเป็ นที่นิ ยมทั้งชาว
เวี ย ดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวี ย ดนาม หมวก รองเท้ า
กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย
รับ ประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารท้อ งถิ่ น ) หลัง อาหาร น าท่ าน
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจาก
เครื่อ งดนตรีดีด สี ตี เป่ า และเสี ยงร้อ งขับ ขานในเพลงเวี ยดนามดั ง เดิ ม มัน ก็ จะเป็ นอะไรที่ถื อ เป็ น
ประสบการณ์ที่ไม่รลู้ ืม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองเว้ โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ****
พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้ อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้ น น าท่านชม พระราชวัง ไดโน้ย พระราชวัง โบราณแห่ง
สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก
เป็ นที่ประทับ ที่ทาการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ
เวี ยดนามคือพระราชวงเหงี ยนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ ไ ด้
ขึ้ นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็ นอย่างยิ่ง ท่านจะได้
ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กาแพงรอบนอกป้ องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถัน่ ” ที่
ทาการของพระองค์กบั เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงทีเ่ รียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–
ที่สาคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็ นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนม
และกลุ่มคนรับใช้เป็ นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อกัม๋ ถัน่ ” จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ริมอ่าวลังโก ระหว่าง
ทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้ อไม้ไผ่ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรัง่ เศสที่มีขบวนการ
เอาไม้ไผ่มาเผา กลัน่ กรองเพื่อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็ นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์
ดีต่อสุขภาพ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Sao Bien Be Den (Seafood)

คา่

จากนั้ น น าท่ านเยือ นภูเขา บานาฮิ ล ล์ เพลิด เพลิน กับ
การนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม.
ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอด
ปี ชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่ง
ความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรัง่ เศสตั้งใจจะสร้างเป็ น
เมื องต่างอากาศอีกแห่ งหนึ่ งของเวียดนาม บนภูเขามี รี
สอร์ท ห้อ งพั ก ร้า นอาหาร และ สวนสนุ ก (Fantasy
Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อ้นั นาท่าน
นั ่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อ ขึ้ น
ไปชม สวนดอกไม้แ ห่ ง ความรัก Le Jardin D’Amour
สไตล์ยุโรปที่มีด อกไม้เมือ งหนาวหลากหลายชนิ ด น า
ท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์
ที่เป็ นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นาท่านชมอุโมงค์เก็บ
ไวน์ที่มีอายุรอ้ ยปี เป็ นผลงานของคนฝรัง่ เศสตอนที่เขามา
ค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้ อไวน์ ชนิ ดต่ างๆ
กลับไปเป็ นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก +
ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ ผึ้ ง)
จากนั้นนาท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่ าฮิลล์น้ ั นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Danang French Village Bana Hills

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
ถ้าลูกค้าต้องการพัก 3 จะต้องเพิ่ม ห้องละ 700 บาท เป็ น Family Room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง
วันที่พกั บนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม
วันที่สาม
เช้า

วัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้ นปลา
มังกร – สะพานมังกร
รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์

ได้เวลาอันเหมาะสม นาท่านลงกระเช้าสู่ดานัง

เที่ยง

จากนั้ นนาท่านสู่ ร้านหยก ที่มีผลิตภัณฑ์ทที่ ามาจากหยก
จากนั้นนาท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง
อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนื อของเมืองดานั ง
เป็ นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้ นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิม
ยื น หั น หลั ง ให้ภู เขา หั น หน้ า ออกสู่ ท ะเลเพื่ อ เป็ นการ
ปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัด
ที่ตีป ระสานกับเสี ยงคลื่นนั้ น ช่ว ยให้ชาวเรือ รูส้ ึ กสงบ และสร้างขวัญกาลังใจอย่างดี เยี่ ยม และเป็ นที่
เคารพนับถือของคนดานัง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็ นหาดที่สวยปั งที่สุดของดานั งก็ว่า ได้ หาดหมี
เควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่ มเท้า
มากๆ มีแนวเก้าอี้ ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงรายสามารถนอนเอนและมองดูน้ าทะเลสีฟ้าอม

คา่

วันที่สี่
เช้า

เขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้
เป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้ นสุด ก็เรียกแทนว่า
หาดไชน่ า (China Beach) เราสามารถเดิ น ทางไปเที่ยวหาดหมี
เควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่ างจากตัวเมื องดานั งเพียง 6 กิโลเมตร
จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจาทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว
ชายหาดหลายจุด เดิน ไปต่ออีกนิ ดก็ถึงแล้ว จากนั้ น นาท่านผ่ าน
ชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนาท่านเข้าชม หมู่บา้ น
หิ น แกะสลัก อ่ อ น ที่ มี แ หล่ ง วัต ถุ ดิ บ หิ น อ่ อ นเนื้ อดี และช่ า ง
แกะสลักฝี มือประณีต ส่งออกจาหน่ าย ทัว่ โลก นาท่านเดินทางสู่
๊
หมู่บา้ นกัมทาน
สนุ กสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั ่งเรือกระด้ง
เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้ งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า
ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่พักอาศั ยของเหล่าทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่ นี่ คือ อาชี พ ประมง ระหว่ างการล่ อ งเรื อ ท่ านจะได้ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้ นเมือง ผูช้ ายกับ
ผู ้หญิง จะหยอกล้อ กัน ไปมาน าที่พายเรื อ มาเคาะกัน เป็ นจัง หวะ
ดนตรีสุดสนุ กสนาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยว
ชมเมื อ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรมได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ย นจาก
UNESCO มนต์เสน่ ห์อยู่ที่บ ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะ
ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ น สถาปั ตยกรรมที่ ไม่ซ้าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้า
เมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุ ญาตให้นารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการ
เดินชมเมืองจึงเป็ นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอย
อั น ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า ถู ก สร้า งเพื่ อ เชื่ อ มคนในชุ ม ชนหลากหลายเชื่ อ ชาติ เข้า ด้ ว ยกั น ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้าง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยงั คงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทย + กุง้ มังกรโต๊ะละ 1 ตัว
จากนั้ นนาท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิ ยมของหนุ่ มสาวคู่ รัก
กัน มาซื้ อกุญแจใสคล้อ งใส่ส ะพาน จากนั้ น น าท่านชม รูป ปั้ นปลา
มั ง กร ที่ เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งดานั ง เมื อ งที่ ก าลั ง จากปลา
กลายเป็ นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิด เพลิน กับความอลังการ
ของ สะพานมัง กรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็ นสะพาน 6
เลนส์ ซึ่งเป็ นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้
โดยการแสดงนี้ จะเริ่ม เวลา 21.000น. ของวัน เสาร์แ ละอาทิ ต ย์
เท่านั้น
ที่พกั เมืองดานัง ADINA HOTEL , HOANG DAI HOTEL , GIC LAND HOTEL หรือเทียบเท่า***
ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
นาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพ
ผ้าปั ก มือ อัน วิจิต ร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกี ยบไม้แ กะสลัก ชุ ด อ๋ าวหย่ าย (ชุ ด ประจาช าติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เที่ยง
บริการขนมปั งเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้ น
13.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง
วันที่ 14-17 มกราคม 2563
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 27ก.พ.-1มี.ค. 2563
วันที่ 5-8 มีนาคม 2563
วันที่ 22-25 มีนาคม 2563

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
12,899.13,899.11,899.13,899.13,899.13,899.12,899.-

พักเดี่ยว
4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
✓ ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
✓ ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
• ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ป ที่เดิน ทางช่วงวัน หยุด หรือเทศกาลที่ต ้องการันตี มัด จากับ สายการบิน หรือ ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิ นพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนเงินค่ า
ทัวร์ทั้งเต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการ
เดินทาง
การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั ๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุด งาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สิ นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุ บัติเหตุ สูญหายที่เกิด จากความประมาทของตั ว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่อ งบินเป็ นตั ว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิ นทางพร้อ มคณะไม่ ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่ส ามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสื อเดินทางต้อ งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้ อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับ ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

