รหัสทัวร CIG2000619
ทัวรเวียดนาม ดานัง-ฮอยอัน-เว-บานาฮิลล 4วัน 3คืน [VZ]
ดานัง – เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรชมแมนาํ้ หอม - พระราชวังไดโนย – ราน
เยื้อไผ – ไขมุก – บานาฮิลล – สะพานมือ – สวนสนุก - วัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ลองเรือ
กระดง - ฮอยอัน – สะพานแหงความรัก – รูปปﻥนปลามังกร – สะพานมังกร - ตลาดฮาน

กําหนดการเดินทาง: มกราคม - ตุลาคม 2563
วันแรก

กรุงเทพ – ดานัง – เว – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรชมแม
นํ้าหอม

07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอร สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจาหนาทีค
่ อยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.50 น.

นําทานเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960

12.30น

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)
นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองเว (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม) นําทานผานชม Tam Giang
เปนทะเลสาบนํา้ กรอยที่ใหญที่สด
ุ ในเอเชียเปนพื้นที่
ชาวเวียดนามใชในการเลี้ยงกุง ปลา เปนจํานวนมาก
ชมวิวที่สวยงามของอาวทะเล Lang Co เปนหนึ่ง
ในสิบอาวสวยงามที่สด
ุ ในโลกเปนพื้นที่ชาว
เวียดนามใชในการเลี้ยงหอยเพือ
่ การผลิตมุก
จากนั้นนําทานเขาสู วัดเทียนมู ไหวพระขอพรเจดีย
เทียนมู มีหอคอยเจดีย 8 เหลี่อม สูง 8 ชัน
้ ซึง่
ตั้งอยูบ
 นฝง ﻤซายของแมนํ้าหอม พรอมเรื่องเลา
มากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ทีแ
่ หงนี้ ยังเปน
ที่เก็บรถออสตินสีฟา คันประวัตศ
ิ าสตรที่โลกตอง
จารึกเนือ
่ งมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคัน
ประวัตศ
ิ าสตรที่โชวอยูทวี่ ด
ั นี้ไปราดนํา้ มันเผาตัวเองประทวงรัฐบาลเวียดนามที่
ทําลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแหงความประทับใจริมแมนาํ้ หอม จากนั้นนําทานไป
ละลายทรัพยที่ ตลาดดองบา เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทัง้ ชาว

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเปา ของทีร่ ะลึก
มากมาย
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารทองถิ่น)
หลังอาหาร นําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม ชมการแสดงพืน
้ เมืองของชาว
เวียดนามโบราณ ทัง้ เสียงดนตรี ทีม
่ าจากเครือ
่ งดนตรีดด
ี สีตีเปา และเสียงรองขับขาน
ในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเปนอะไรที่ถอ
ื เปนประสบการณที่ไมรูลม
ื

ที่พก
ั

เมืองเว โรงแรม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเทา ****

วันทีส
่ อง

พระราชวังไดโนย – รานเยื้อไผ – ไขมุก – บานาฮิลล – สะพานมือ – สวนสนุก

เชา

รับประทานอาหารเชาที่ โรงแรม
จากนั้นนําทานชม พระราชวังไดโนย พระราชวัง
โบราณแหงสุดทายของเวียดนาม UNESCO
ประกาศให เปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่
ทําการของระบบพระราชวงศสุดทายของประเทศ
เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองคทงั้ หมด
13 องคที่ไดขึ้นมาถือครองราชยนบ
ั ตัง้ แต ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิง่ ทานจะไดชมครบทั้งหมด 3
สวนของพระราชวังไดแก กําแพงรอบนอกปองกันตัวพระราชวังที่เรียกวา “กิงถัน
่ ” ที่
ทําการของพระองคกับ เสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรค “ไถ
หวา” และสวน–ที่สําคัญมากที่สด
ุ ของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนทีป
่ ระทับ
ของพระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อกัม
๋ ถั่น”
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูรม
ิ อาวลังโก ระหวางทางแวะ ชมผลิตภัณฑที่ผลิตมา
จากเยือ
้ ไมไผ ซึง่ เปนนวัตกรรมใหมของประเทศฝรั่งเศสทีม
่ ีขบวนการเอาไมไผมาเผา
กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มป
ี ระโยชน
ดีตอสุขภาพ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Lucky Pearl (Seafood) ชม
ผลิตภัณฑจากไขมก
ุ
จากนั้นนําทานเยือนภูเขา บานาฮิลล
เพลิดเพลินกับการนัง่ กระเชาที่ยาวที่สด
ุ ใน
เวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผานภูเขาและสาย
หมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปชมวิว
ทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพ
แหงความสวยงาม ซึ่งสมัยกอนชาวฝรั่งเศส
ตั้งใจจะสรางเปนเมืองตางอากาศอีกแหงหนึง่
ของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอรทหองพัก
รานอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park)
ที่รอใหทา นไปเลนสวนสนุกแบบไมอั้น นํา
ทานนั่งรถไฟไตเขา ที่มท
ี ี่เดียวในประเทศ
เวียดนามเพือ
่ ขึ้นไปชม สวนดอกไมแหงความ
รัก Le Jardin D’Amour สไตลยโุ รปทีม
่ ี
ดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิด นําทานชม
พระยูไลองคใหญ ณ วัดลิงอื๋งแหงบานาฮิลล ที่เปนองคมค
ี วามสูงถึง 30 เมตร นํา
ทานชมอุโมงคเก็บไวนทม
ี่ ีอายุรอยปเปนผลงานของคนฝรัง่ เศสตอนที่เขามาคนพบบา
นาฮิวลในยุคแรกๆสามารถซื้อไวนชนิดตางๆกลับไปเปนทีระลึกได (ใหทานไดอิสระ
เลนสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยาง / ยกเวนหองหุนขีผ
้ ึ้ง) จากนั้นนํา
ทานชมสถานที่แหงใหมบนบานาฮิลลนั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก
นั้นเอง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตอาหารนานาชาติบนบานาฮิลล

ที่พก
ั

MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
(หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมห
ี องที่พก
ั 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน
หรือพักเดี่ยวเทานัน
้ )
ถาตองการเพิ่มเปนหอง FAMILY มีรายละเอียดดังนี้
1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถาพัก 4 ทาน ไมมค
ี าใชจาย

2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน
้ 2 เตียง ถาพัก 3 ทาน เพิ่ม 700 บาท / หอง
3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง เพิ่ม หองละ
900 บาท
(FAMILY SUPERIOR มีหองคอนขางนอยกรุณาเช็คกับเจาหนาที่กอนทําการ
จอง)
ถาตองการพักเดี่ยว บนบานาฮิลลอยางเดียว เพิ่ม 2,000 / หอง
>>>> วันที่พก
ั บนบานาฮิลล อาจจะมีสลับคืนพัก แตโปรแกรมทุกอยางเหมือนเดิม <<<<
วันทีส
่ าม

วัดหลิงอิ๋ง - หาดหมีเคว – ลองเรือกระดง - ฮอยอัน – สะพานแหงความรัก –
รูปปน
 ﻥปลามังกร – สะพานมังกร

เชา

รับประทานอาหารเชาที่ หองอาหารบานา ฮิลล
ไดเวลาอันเหมาะสม นําทานลงกระเชาสูดานัง
จากนั้นนําทานมัสการองค เจาแมกวนอิม ณ
วัดหลิงอิ๋ง อยูบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ทาง
เหนือของเมืองดานัง เปนวัดใหญที่สด
ุ ของที่นี่ รูป
ปﻥนปูนขาวของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา
หันหนาออกสูทะเลเพื่อเปนการปกปองคุม
 ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตป
ี ระสานกับเสียงคลื่นนั้นชวยใหชาวเรือ
รูสึกสงบ และสรางขวัญกําลังใจอยางดีเยี่ยม และเปนทีเ่ คารพนับถือของคนดานัง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นําทานถายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe
Beach)ซึ่งเปนหาดที่สวยปงที่สุดของดานังก็วา
ได หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวางขวาง และมี
ความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด
เดินแลวนุม
 เทามากๆ มีแนวเกาอี้ชายหาดที่
หลังคามุงดวยจากตั้งเรียงรายสามารถนอนเอน
และมองดูนาํ้ ทะเลสีฟา อมเขียวไดแบบเพลินๆทั้ง
วัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในชวงสงคราม
เวียดนามเพราะทหารอเมริกันใชเปนที่พก
ั ผอน
หยอนใจ และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียก
แทนวา หาดไชนา (China Beach) เรา
สามารถเดินทางไปเทีย
่ วหาดหมีเควไดงา ยๆ
เพราะวาอยูหางจากตัวเมืองดานังเพียง 6
กิโลเมตร จะนัง่ แท็กซี่หรือรถประจําทางไปก็ไดเลย เพราะมีปายรถเมลแถวชายหาด
หลายจุด เดินไปตออีกนิดก็ถึงแลว จากนั้นนําทานผานชม ภูเขาหินออน Marble
Mountains และนําทานเขาชม หมูบานหินแกะสลักออน ทีม
่ ีแหลงวัตถุดิบหินออน
เนื้อดี และชางแกะสลักฝมอ
ื ประณีต สงออกจําหนาย ทั่วโลก นําทานเดินทางสู หมู
บานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเลนกิจกรรม นัง่ เรือกระดง เปนหมูบ
 านเล็กๆใน
เมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พก
ั อาศัย
ของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นค
ี่ ืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะได
ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูช ายกับผูห
 ญิงจะหยอก
ลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรบ
ั การขึ้นทะเบียน
จาก UNESCO มนตเสนหอยูทบ
ี่ านโบราณซึง่ อายุเกาแกกวา 200 ป มีหลังคา ทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึง่ เปน สถาปตยกรรมที่ไมซาํ้ แบบทั้งในดาน
ศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมือง
ฮอยอัน ไมอนุญาตใหนํารถใหญเขาไป ดังนัน
้ การเดินชมเมืองจึงเปนวิธี
ทองเที่ยวทีด
่ ีทส
ี่ ุด**นําทานชม สะพานญี่ปุน ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซึง่

เชื่อวาถูกสรางเพื่อเชือ
่ มคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขาดวยกัน ชม พิพิธภัณฑ
ประวัติศาสตรวด
ั กวนอู ศาลเจา ชุมชนชาวจีน และบานโบราณ อายุยาวนานกวา
200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยงั คงเหลือเขาเมื่อศตวรรษที่ 17
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทย + กุง มังกรโตะละ 1 ตัว
จากนั้นนําทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยมของ
หนุมสาวคูรก
ั กันมาซื้อกุญแจใสคลองใสสะพาน จากนัน
้
นําทานชม รูปปﻥนปลามังกร ที่เปนสัญลักษณของเมือง
ดานัง เมืองทีก
่ ําลังจากปลากลายเปนมังกรในระยะใกล
เชิญทานเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพาน
มังกรไฟทีม
่ ค
ี วามยาวถึง 666 เมตร เปนสะพาน 6
เลนส ซึ่งเปนสะพานทีต
่ ระการตามากที่สด
ุ ของเวียดนาม
ในเวลานีโ้ ดยการแสดงนี้จะเริม
่ เวลา 21.000น. ของวันเสารและอาทิตยเทานัน
้

ที่พก
ั

ดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL
หรือเทียบเทา***

วันทีส
่ ี่

ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เชา

รับประทานอาหารเชา ที่ โรงแรม
นําทานไปละลายทรัพยที่ ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยม
ทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเปา สินคา
พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจต
ิ ร โคมไฟ ผาปก กระเปาปก
ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่ระลึก
มากมายเพื่อฝากคนที่บา น

สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง สูส
 นามบิน Danang International Airport
เตรียมตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ
เที่ยง

บริการขนมปงเวียดนาม ทานละ 1 ชิ้น

13.15 น.

เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทับใจ ….


รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม
ทั้งนีถ
้ ือเปนเอกสิทธิ์ของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคัญ**
อัตราคาบริการ

วันที่เดินทาง

หองเตียงคู นอน 2 ทาน
เด็กมีเตียงพัก 3 ทาน

พักเดี่ยว

มกราคม 63
วันที่ 14-17 มกราคม 63

12,899.-

4,900.-

กุมภาพันธ 63
วันที่ 1-4 กุมภาพันธ 63

13,899.-

4,900.-

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 20-23 กุมภาพันธ 63

13,899.-

4,900.-

วันที่ 27ก.พ.-1มี.ค. 63

13,899.-

4,900.-

มีนาคม 63
วันที่ 5-8 มีนาคม 63

13,899.-

4,900.-

วันที่ 22-25 มีนาคม 63

12,899.-

4,900.-

เมษายน 63
วันที่ 2 – 5 เมษายน 63

13,899.-

4,900.-

วันที่ 10 – 13 เมษายน 63

14,899.-

4,900.-

วันที่ 11 – 14 เมษายน 63

16,899.-

4,900.-

วันที่ 22 – 25 เมษายน 63

12,899.-

4,900.-

พฤษภาคม 63
วันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 63

13,899.-

4,900.-

วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 63

13,899.-

4,900.-

วันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 63

10,899.-

4,900.-

วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 63

11,899.-

4,900.-

มิถุนายน 63
วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 63

10,899.-

4,900.-

วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 63

12,899.-

4,900.-

กรกฎาคม 63
วันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 63

14,899.-

4,900.-

วันที่ 6 – 9 กรกฎาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 63

10,899.-

4,900.-

วันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 29 ก.ค. – 1ส.ค. 63

11,899.-

4,900.-

สิงหาคม 63
วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 12 – 15 สิงหาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 63

10,899.-

4,900.-

วันที่ 26 – 29 สิงหาคม 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 27 – 30 สิงหาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 29 ส.ค.-1 ก.ย. 63

12,899.-

4,900.-

กันยายน 63
วันที่ 6 – 9 กันยายน 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 9 – 12 กันยายน 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 13 – 16 กันยายน 63

10,899.-

4,900.-

วันที่ 23 – 26 กันยายน 63

11,899.-

4,900.-

วันที่ 24 – 27 กันยายน 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 26 – 29 กันยายน 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 27 – 30 กันยายน 63

11,899.-

4,900.-

ตุลาคม 63
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 63

10,899.-

4,900.-

วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 63

12,899.-

4,900.-

วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 63

12,899.-

4,900.-

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท

อัตราคาบริการรวม
คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ
พรอมคณะเทานัน
้ )
คาสัมภาระนํา้ หนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
คาทีพ
่ ักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงิน
พักหองเดี่ยว)
คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันเชือ
้ เพลิงแลว และทางบริษท
ั ขอเก็บเพิม
่ ในกรณีที่สายการ
บินมีการปรับ
คาธรรมเนียมเพิม
่ กอนการเดินทาง
คาอาหารตามรายการระบุ
คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานทีต
่ ามรายการระบุ
หัวหนาทัวรทชี่ ํานาญเสนทางนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
ประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จาย 3%
อัตราคาบริการไมรวม
คาใชจา ยสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสว นตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หองพัก , รวมถึง
คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิม
่ กรุณาจายเพิม
่
เองตางหาก )
คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500
บาท ขึ้นอยูก
 ับอัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง)
คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการจอง
ชําระมัดจําในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่เหลือ
ชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมด
ั จํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือ ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทงั้ เต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่ทา นจอง
แลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา
ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็
ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิก
์ ารเดินทาง และไมตด
ิ ใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆ
ทั้งสิ้น
ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถงึ 10 ทาน จะไมมีหวั หนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหวั หนา
ทัวรตลอดการเดินทาง
การยกเลิก
**** ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได
เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน
้ ในกรณีดงั ตอไปนี้
หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล,
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาทีก
่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชาํ ระคาใชจายใหตวั แทนตางประเทศแบบเหมา
ขาดกอนออกเดินทางแลว
หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบต
ั ิเหตุสูญหายที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
ตัว๋ เครือ
่ งบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ไม
สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได

