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 ฟรนีั �งกระเชา้ขึ� นบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั�น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

 เที�ยวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปปิ� ง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตื�นตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรอืชมสองฝั �งแม่นํ�าหอม , 

 อิ�มอรอ่ยกบับฟุเฟ่ตบ์นบาน่าฮิลล ์และ กุง้มงักรซอสนํ�าแดงโตะ๊ละ 1 ตวั ณ รา้น NM 

 ฟรหีมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 
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กาํหนดการเดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2563 

วนัแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วัดเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่นํ�าหอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.     นาํท่านเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยเที�ยวบินที�  VZ960 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นําท่านผ่านด่านตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากร นําท่านขึ� นรถโคช้ปรบัอากาศ  

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชม) นําท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบนํ�ากร่อยที�ใหญ่
ที�สุดในเอเชียเป็นพื� นที�ชาวเวียดนามใชใ้นการเลี� ยงกุง้ ปลา เป็น
จาํนวนมาก ชมวิวที�สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ�งในสิบ
อ่าวสวยงามที�สุดในโลกเป็นพื� นที�ชาวเวยีดนามใชใ้นการเลี� ยงหอย
เพื�อการผลิตมุก จากนั�นนําท่านเขา้สู่ วัดเทียนมู่ ไหวพ้ระขอพร
เจดียเ์ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์8 เหลี�อม สูง 8 ชั�น ซึ�งตั�งอยู่บนฝั�ง
ซ ้ายของแ ม่นํ� าหอม พร้อม เรื� อ งเ ล่ามากมาย เกี�ย วกับ
พระพุทธศาสนา ณ.ที�แห่งนี�  ย ังเป็นที� เ ก็บรถออสตินสีฟ้าคัน
ประวติัศาสตร์ที�โลกต้องจารึกเนื�องมาจากมีพระจีนขบัรถออสติน
คนัประวัติศาสตร์ที�โชวอ์ยู่ ที�วัดนี� ไปราดนํ�ามันเผาตัวเองประทว้ง
รัฐบาลเวียดนามที�ทําลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจริมแม่นํ�าหอม จากนั�นนําท่านไปละลายทรัพยที์� ตลาด

ดองบา เป็นตลาดที�รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที�นิยมทั�งชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื� อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
ของที�ระลึกมากมาย 

คํ �า  รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารทอ้งถิ�น) หลังอาหาร นําท่าน 

ล่องเรือมงักรชมแม่นํ�าหอม ชมการแสดงพื� นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั�งเสียงดนตรี ที�มาจาก
เครื�องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร ้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที�ถือเป็น
ประสบการณที์�ไม่รูลื้ม 
นาํท่านเขา้สู่ที�พกัเมืองเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า **** 

วนัที�สอง   พระราชวังไดโนย้ – รา้นเยื� อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที� โรงแรม     

  จากนั�นนําท่านชม พระราชวังไดโนย้ พระราชวงัโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศ
ให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที�ประทับ ที�ทาํการของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามคือ



 

3 | 43VN2716_CIG_VZ_ เวยีดนามกลาง  4D3N  JAN-MAR20 

 

พระราชวงเหงียนมีพระองค์ทั�งหมด 13 องค์ที� ได้ขึ� นมาถือ
ครองราชย์นับตั� งแต่  ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปัตยกรรมที�สวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างยิ�ง ท่านจะ
ไดช้มครบทั�งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก่ กาํแพงรอบนอก
ป้องกนัตวัพระราชวงัที�เรียกว่า “กิงถั �น” ที�ทําการของพระองค์
กบั เสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที�เรียกว่านครจกัพรรค ์
“ไถหว่า” และส่วน–ที�สําคัญมากที� สุดของพระราชวังคือ
พระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นที�ประทับของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขนัที ที�เรียก
กนัว่า ”ตื�อกั �มถั �น” จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้สู่ริมอ่าวลงัโก ระหวา่งทางแวะ ชมผลิตภัณฑที์�ผลิตมา

จากเยื� อไมไ้ผ่ ซึ�งเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝรั �งเศสที�มีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลั �นกรองเพื�อจะ
ออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆที�มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  Sao Bien Be Den (Seafood)  

จากนั�นนําท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกบัการนั�ง
กระเชา้ที�ยาวที�สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขา
และสายหมอกสัมผสัอากาศที�หนาวเย็นตลอดปีชมววิทิวทศัที�
สายงามของภูเขาฮายเวิ�น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ�ง
สมัยก่อนชาวฝรั �งเศสตั�งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีก
แห่งหนึ�งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอรท์หอ้งพัก รา้นอาหาร 
และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที�รอใหท้่านไปเล่นสวน

สนุกแบบไม่อั�น นําท่านนั �งรถไฟไต่เขา ที�มีที� เดียวใน

ประเทศเวียดนามเพื�อขึ� นไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le 

Jardin D’Amour สไตลย์ุโรปที�มีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลาย

ชนิด นําท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วัดลิงอื�งแห่งบานา

ฮิวล ์ที�เป็นองคม์ีความสูงถึง 30 เมตร นําท่านชมอุโมงคเ์ก็บ
ไวน์ที�มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั �งเศสตอนที�เขามา
ค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื� อไวน์ช นิดต่างๆ
กลับไปเป็นทีระลึกได้ (ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดู

หนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขี� ผึ� ง) จากนั�นนําท่านชมสถานที�แห่งใหม่บนบาน่า

ฮิลลน์ั�นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั�นเอง 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์

  นาํท่านเขา้สู่ที�พกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที�พกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรอืพกัเดี�ยวเท่านั�น) 

ถา้ลกูคา้ตอ้งการพกั 3 จะตอ้งเพิ�ม หอ้งละ 700 บาท เป็น Family Room เตยีง 2 ชั�น 2 เตยีง  
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วนัที�พกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม 

วนัที�สาม   วัดหลิงอิ�ง  - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระดง้ - ฮอยอนั – สะพานแห่งความรกั – รูปปั�นปลา

มงักร – สะพานมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที� หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์

 ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นาํทา่นลงกระเชา้สู่ดานัง 
  จากนั�นนําท่านสู่ รา้นหยก ที�มีผลิตภัณฑ์ที�ทํามาจากหยก 

จากนั�นนําท่านมัสการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ�ง 
อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง 
เป็นวดัใหญ่ที�สุดของที�นี�  รูปปั�นปนูขาวของเจา้แม่กวนอิมยืน
หันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื�อเป็นการปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงที�ออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัที�ตีประสานกบัเสียงคลื�นนั�นช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ 
และสรา้งขวญักาํลงัใจอย่างดีเยี�ยม และเป็นที�เคารพนับถือของคนดานัง 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

นําท่านถ่ายรูปกบั หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ�งเป็นหาดที�สวยปังที�สุดของดานังก็ว่าได ้หาดหมี
เควมีแนวชายหาดกวา้งขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร 
ทรายที�นี�ขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มีแนวเกา้อี� ชายหาดที�
หลงัคามุงดว้ยจากตั�งเรียงรายสามารถนอนเอนและมองดูนํ�าทะเล
สีฟ้าอมเขยีวไดแ้บบเพลินๆทั�งวนั โดยหาดหมีเควมีชื�อมากในช่วง
สงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกนัใช้เป็นที�พักผ่อนหย่อนใจ 
และภายหลังสงครามสิ� นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China 
Beach) เราสามารถเดินทางไปเที�ยวหาดหมีเควไดง่้ายๆเพราะว่า
อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั�งแท็กซี�หรือรถ
ประจาํทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด 
เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว จากนั�นนําท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน 

Marble Mountains และนําท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน 
ที�มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื� อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต 
ส่งออกจําหน่าย ทั �วโลก  นําท่านเดินทางสู่  หมู่บา้นกั �มทาน 

สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั �งเรือกระดง้ เป็นหมู่บา้น
เล็กๆในเมืองฮอยอนัตั�งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่นํ� า ในอดีตช่วง
สงครามที�นี�เป็นที�พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที�นี�
คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลง
พื� นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานําที�พายเรือมาเคาะกันเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที�ยวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้ับการขึ� นทะเบียน
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จาก UNESCO มนต์เสน่หอ์ยู่ที�บา้นโบราณซึ�งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบ
เฉพาะของเมืองฮอยอนั ซึ�งเป็น สถาปัตยกรรมที�ไม่ซํ�าแบบทั�งในดา้นศิลปะและการแกะสลัก ชมย่าน
การคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้าํรถใหญ่เขา้ไป ดังนั�น

การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที�ยวที�ดีที�สุด**นําท่านชม สะพานญี�ปุ่ น ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ฮอยอัน ซึ�งเชื�อว่าถูกสร้างเพื�อเชื�อมคนในชุมชนหลากหลายเชื�อชาติเขา้ด้วยกนั ชม พิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตรวั์ดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ�งสรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที�ยงัคงเหลือเขา้เมื�อศตวรรษที� 17 

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร บริการอาหารไทย + กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั 

จากนั�นนําท่านชม สะพานแห่งความรัก ที�นิยมของหนุ่มสาวคู่ร ัก

กนัมาซื� อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากนั�นนําท่านชม รูปปั� นปลา

มังกร ที� เ ป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที�กําลังจากปลา
กลายเป็นมงักรในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลังการ

ของ สะพานมังกรไฟที�มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 
เลนส ์ซึ�งเป็นสะพานที�ตระการตามากที�สุดของเวียดนามในเวลานี�
โดยการแสดงนี� จะเริ�มเวลา 21.000น. ของวนัเสาร์และอาทิตย์
เท่านั�น 
ที�พกัเมืองดานัง ADINA HOTEL , HOANG DAI HOTEL , GIC LAND HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

วนัที�สี�     ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที� โรงแรม   

นําท่านไปละลายทรพัยที์� ตลาดฮาน เป็นตลาดที�รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที�นิยมทั�งชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาทิ เสื� อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื� นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ
ผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที�ระลึกมากมายเพื�อฝากคนที�บา้น  

 
 

 

 

 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสูก่รุงเทพฯ 

เที�ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ� น 

13.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที�ยวบินที� VZ961  

14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  
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รายการทอ่งเที�ยวนี� อาจเปลี�ยนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั�งนี� ถือเป็นเอกสทิธิ�ของผูจ้ัดโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั** 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 
อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบุชั�นทศันาจร (เครื�องเหมาลาํตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเท่านั�น) 

 ค่าสมัภาระนํ�าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ� นเครื�อง 7กก. 

 ค่าที�พกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงินพกัหอ้งเดี�ยว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ�มในกรณีที�สายการบินมกีารปรบั   
    ค่าธรรมเนียมเพิ�ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งนําเที�ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบุ 

 หวัหน้าทวัรที์�ชํานาญเสน้ทางนําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย  3%   
อตัราค่าบริการไมร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตัว, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 
    ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั �งเพิ�ม กรุณาจ่ายเพิ�มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระที�หนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คดิประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ� นอยู่กบัอตัรา 

วนัที�เดินทาง หอ้งเตยีงคู ่นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน พกัเดี�ยว 

วนัที� 14-17 มกราคม 2563 12,899.- 4,900.- 

วนัที� 1-4 กุมภาพนัธ ์2563 13,899.- 4,900.- 

วนัที� 5-8 กุมภาพนัธ ์2563 11,899.- 4,900.- 

วนัที� 20-23 กุมภาพนัธ ์2563 13,899.- 4,900.- 

วนัที� 27ก.พ.-1มี.ค. 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัที� 5-8 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที� 22-25 มีนาคม 2563 12,899.- 4,900.- 
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    แลกเปลี�ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เงื�อนไขในการจอง 

 ชาํระมดัจาํในวนัที�จองที�นั �งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนที�เหลือชําระทั�งหมดอย่าง
น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจาํก ับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินค่า
ทัวรท์ั�งเต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีที�ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ� น 

 

 

หมายเหตุ  

 เที�ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที�นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธิ�การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั�งสิ� น 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ� น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการ
เดินทาง 

การยกเลิก 

**** ไม่มีการคืนเงินมดัจาํและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ไดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรือค่าตั �วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคืนเงนิได ้เนื�องจากค่าบรกิารที�เวียดนามเป็นแบบเหมาจา่ย 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ� นในกรณีดงัตอ่ไปนี�  
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  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื� อ เพราะค่าใชจ่้าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพยส์ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที�ยวเอง 
  ตั �วเครื�องบินเป็นตั �วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามา
เลื�อนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

 


