
 

 

รหัสทัวร  CIG1900540 
ทัวรเวียดนามกลาง  ดานัง  ฮอยอัน  เว  บานาฮิลล  4 วัน 3 คืน (VZ) 
 
น่ังกระเชาขึ้นบานาฮิลล  เลนสวนสนุกบนบานาฮิลลแบบไมอ้ัน  ชมวิวบนสะพาน
มือยกสีทอง   ลองเรือกระดง  ลองเรอืชมสองฝم�งแมน้ําหอม  หาดหมีเคว  อิ่ม
อรอยกับบุฟเฟ�ตบนบานาฮิลล 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2562 
วันแรก  กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแหงความรัก – รูปปم�นปลามังกร – สะพานมังกร 
12.30 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  

เคานเตอร  สายการบิน VIETJET AIR  โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

15.50 น.     นําทานเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ962 
17.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) 

นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยมของหนุมสาวคูรักกันมาซื้อกุญแจใส
คลองใสสะพาน จากน้ันนําทานชม รูปปم�นปลามังกร ที่
เปนสัญลักษณของเมืองดานัง เมืองที่กําลังจากปลา
กลายเปนมังกรในระยะใกล เชิญทานเพลิดเพลินกับ
ความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 
666 เมตร เปนสะพาน 6 เลนส  ซึ่ งเปนสะพานที่
ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดง
น้ีจะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวันเสารและอาทิตยเทาน้ัน 
ที่พักเมืองดานัง ADINA HOTEL , HOANG DAI 

HOTEL , GIC LAND HOTEL หรือเทียบเทา*** 
 

วันที่สอง  หมูบานแกะสลักหินออน–หมูบานกั๊มทาน–ลองเรือกระดง – ฮอยอัน - หาดหมี
เคว – บานาฮิลล  สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park 

เชา  รับประทานอาหารเชาที่ โรงแรม     
จากน้ันนําทานผานชม ภูเขาหินออน Marble Mountains และนําทานเขาชม 
หมูบานหินแกะสลักออน ที่มีแหลงวัตถุดิบหินออนเน้ือดี  และชางแกะสลักฝมือ
ประณีต สงออกจําหนาย ทั่วโลก  นําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไป
กับการเลนกิจกรรม นั่งเรือกระดง เปนหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือ
มาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน 
เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต



 

 

เสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ป มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบ
เฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเปน สถาปตยกรรมที่ไมซํ้าแบบทั้งในดานศิลปะและการ
แกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม
อนุญาตใหนํารถใหญเขาไป ดังนั้นการเดินชมเมือง
จึงเปนวิธีทองเที่ยวที่ดีที่สุด**นําทานชม สะพาน
ญี่ปุ�น ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูก
สรางเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขา
ดวยกัน ชม พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู ศาล
เจา ชุมชนชาวจีน และบานโบราณ อายุยาวนานกวา 
200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยัง
คงเหลือเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 นําทานถายรูปกับ หาด
หมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเปนหาดที่สวยปงที่สุด
ของดานังก็วาได หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวางขวาง 
และมีความยาวถึ ง 10 กิ โลเมตร ทรายที่ น่ี ขาว
ละเอียด เดินแลวนุมเทามากๆ มีแนวเกาอ้ีชายหาดที่
หลังคามุงดวยจากตั้งเรียงราย สามารถนอนเอนและ
มองดูน้ําทะเลสีฟ�าอมเขียวไดแบบเพลินๆทั้งวัน โดย
หาดหมีเควมีชื่อมากในชวงสงครามเวียดนามเพราะ
ทหารอเมริกันใชเปนที่พักผอนหยอนใจ และภายหลัง
สงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนวา หาดไชนา (China 
Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได
งายๆเพราะวาอยูหางจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะน่ังแท็กซี่หรือรถประจํา
ทางไปก็ไดเลย เพราะมีป�ายรถเมลแถวชายหาดหลายจุด เดินไปตออีกนิดก็ถึงแลว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเยือนภูเขา บานาฮิลล เพลิดเพลินกับการน่ังกระเชาที่ยาวที่สุดใน

เวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผานภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอด
ปชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแหงความสวยงาม  ซึ่งสมัยกอน
ชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสรางเปนเมืองตางอากาศอีกแหงหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรี
สอรทหองพัก รานอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหทานไปเลน
สวนสนุกแบบไมอั้น นําทานขึ้นไปชม สวนดอกไมแหงความรัก Le Jardin 
D’Amour สไตลยุโรปที่มีดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิด นําทานชมพระยูไล
องคใหญ ณ วัดลิงอื๋งแหงบานาฮิวล ที่เปนองคมีความสูงถึง 30 เมตร นําทานชม
อุโมงคเก็บไวนที่มีอายุรอยปเปนผลงานของคนฝร่ังเศสตอนท่ีเขามาคนพบบานาฮิวล



 

 

ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวนชนิดตางๆกลับไปเปนทีระลึกได (ใหทานไดอิสระเลน
สวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยาง / ยกเวนหองหุนขี้ผึ้ง) จากน้ันนํา
ทานชมสถานที่แหงใหมบนบานาฮิลลน้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก 
นั้นเอง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ�ตอาหารนานาชาติบนบานาฮิลล 
  นําทานเขาสูที่พัก  Mercure Danang French Village Bana Hills   
(หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองที่พัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเดี่ยว 
เทานั้น) ถาลูกคาตองการพัก 3 จะตองเพ่ิม หองละ 700 บาท เปน Family Room เตียง  
2 ช้ัน 2 เตียง วันที่พักบนบานาฮลิล อาจจะมีสลับคืนพัก แตโปรแกรมทุกอยางเหมือนเดิม  
 
วันที่สาม   บานาฮิลล – เว - วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม 
เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม     
  ใหทานไดอัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลลที่มีความสูง 

1300 เมตรเทียบกับระดับน้ําทะเลซึ่งแตกอนเปนที่พักตากอากาศของกลุมทหาร
ฝร่ังเศสในชวงที่เขามาทําสงครามในประเทศเวียดนาม  ทานจะไดซึมซับอากาศเย็น
สบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาดวยหมอกและดอกไมเมืองหนาว
หลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลคือในเวลาหน่ึงวันจะครบ 4 ฤดู เชาเปน
ฤดูใบไมผลิ เที่ยงเปนฤดูรอน บายเปนฤดูใบไมรวง 
เย็นเปนฤดูหนาว ใหทานอิสระกับกิจกรรมเครื่องเลน
ในสวนสนุกหรือชมพระองคใหญอยูบนยอดเขาบานา
ฮิลล 

ไดเวลาอันเหมาะสม จากนั้นนําทานลงกระเชาสูเมืองดานัง 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Sao Bien 

Be Den (Seafood)  
บาย  เดินทางเขาสู เมืองเว  จากน้ันนําทานเขาสู วัดเทียนมู 

ไหวพระขอพรเจดียเทียนมู มีหอคอยเจดีย 8 เหลี่อม 
สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยูบนฝم�งซายของแมน้ําหอม พรอม
เรื่องเลามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แหงน้ี 
ยังเปนที่เก็บรถออสตินสีฟ�าคันประวัติศาสตรที่โลกตอง
จารึ ก เน่ื อ งม าจาก มี พ ระจี น ขั บ รถออสติ น คั น
ประวัติศาสตรที่โชวอยูที่วัดน้ีไปราดน้ํามันเผาตัวเอง
ประทวงรัฐบาลเวียดนามที่ทําลายพุทธศาสนา และ
เก็บภาพแหงความประทับใจริมแมน้ําหอม จากน้ันนํา



 

 

ทานไปละลายทรัพยที่ ตลาดดองบา เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยม
ทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า ของที่
ระลึกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารทองถิ่น) 
หลังอาหาร นําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาว
เวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป�า และเสียงรองขับ
ขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเปนอะไรที่ถือเปนประสบการณที่ไมรูลืม 
นําทานเขาสูที่พักเมืองเว  โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  
 

วันที่สี่   พระราชวังไดโนย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบนิดานัง - 
สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา  รบัประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม     
  จากน้ันนําทานชม พระราชวังไดโนย พระราชวัง

โบราณแหงสุดทายของเวียดนาม UNESCO ประกาศ
ให เปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของ
ระบบพระราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือ
พระราชวงเหงียนมีพระองคทั้งหมด 13 องคที่ไดขึ้นมา
ถือครองราชยนับตั้งแต ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 
มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมครบทั้งหมด 
3 สวนของพระราชวังไดแก กําแพงรอบนอกป�องกันตัวพระราชวังที่เรียกวา “กิงถั่น” 
ที่ทําการของพระองคกับ เสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรค 
“ไถหวา” และสวน–ที่สําคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนที่
ประทับของพระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”
ตื๋อกั๋มถั่น”  จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองดานัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
                บริการอาหารไทย + กุงมังกรโตะละ 1 ตัว 
บาย  จากน้ันนําทานมัสการองค เจาแมกวนอิม ณ วัดห

ลิงอิ๋ง อยูบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ทางเหนือของ
เมืองดานัง เปนวัดใหญที่สุดของที่น่ี รูปปم�นปูนขาวของ
เจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา หันหนาออกสูทะเล
เพื่อเปนการปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหา
ปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นน้ันชวยให
ชาวเรือรูสึกสงบ และสรางขวัญกําลังใจอยางดีเยี่ยม และเปนที่เคารพนับถือของคน



 

 

ดานัง นําทานไปละลายทรัพยที่ ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปน
ที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า 
สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก 
กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปน
ที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน  

 
 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง สูสนามบนิ  
Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ 

 
18.15 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963  
19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดวยความประทับใจ ….  

 
รายการทองเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธ์ิของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

วันที่เดินทาง หองเตียงคู นอน 2 ทาน 
เด็กมีเตียงพัก 3 ทาน พักเด่ียว 

วันที่ 18-21 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 เมษายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 26 – 29 เมษายน 62 12,899.- 4,900.- 

พฤษภาคม 2562 
วันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 



 

 

วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 62 12,899.- 4,900.- 

มิถุนายน 2562 
วันที่ 4 – 7 มิถนุายน 62 11,899.- 4,900.- 

วันที่ 11 – 14 มิถุนายน 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 มิถนุายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 62 11,899.- 4,900.- 

กรกฎาคม 2562 
วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 62 
ชมเทศกาลยิงพลุนานาชาติ 

ชมยิงพลุที่ดานัง คืน วนัที่ 6 ก.ค. 
13,899.- 

4,900.- 

วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 62 13,899.- 4,900.- 

สิงหาคม 2562 
วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 62 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 62 11,899.- 4,900.- 

กันยายน 2562 
วันที่ 4 – 7 กนัยายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 6 – 9 กันยายน 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 11 – 14 กันยายน 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 13 – 16 กันยายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 กันยายน 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 20 – 23 กนัยายน 62 12,899.- 4,900.- 
วันที่ 25 – 28 กนัยายน 62 11,899.- 4,900.- 



 

 

 
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ 
ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท 

 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัเสนทางตามรายการระบุชัน้ทัศนาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ
พรอมคณะเทาน้ัน) 

 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
 คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเด่ียว)  
 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สาย

การบินมีการปรบั   
    คาธรรมเนียมเพิ่ม กอนการเดินทาง 

 คาอาหารตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หองพัก , รวมถึง 

    คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาจาย
เพ่ิมเองตางหาก ) 

ตุลาคม 2562 
วันที่ 2 – 5 ตุลาคม 62 10,899.- 4,900.- 
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 62 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 62 11,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 

วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 62 12,899.- 4,900.- 



 

 

 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 
บาท ข้ึนอยูกับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย  3%   
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

 
เงื่อนไขในการจอง 
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่น่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่

เหลือชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน

ในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra 
Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้งเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่
ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

หมายเหตุ  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงให 

ทราบลวงหนา 
 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็

ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิก์ารเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคนืใดๆ
ทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได 
เน่ืองจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังตอไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, 
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ       



 

 

  หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ
เหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
  หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม 
ไมสามารถนํามาเล่ือนวันเดินทางหรือคืนเงินได 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


