 นั ่งกระเช้าขึ้ นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้นั
 ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน






ตืน่ ตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั ง่ แม่น้ าหอม ,นั ่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
อิม่ อร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มื้ อ
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว

กาหนดการเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2565
วันแรก
กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้ นปลามังกร – สะพานมังกรพ่นไฟ
12.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
15.50 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ962
17.30น
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมื อง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร นาท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศ
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นนาท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่ มสาวคู่รกั กันมาซื้ อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้น
นาท่ านชม รู ปปั้ นปลามั งกร ที่ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ของเมื องดานั ง เมืองที่ กาลังจากปลากลายเป็ นมังกรใน
ระยะใกล้ เชิญ ท่ านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่ มีความยาวถึ ง 666 เมตร เป็ น
สะพาน 6 เลนส์ ซึ่ งเป็ นสะพานที่ ตระการตามากที่ สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้ จะเริ่มเวลา
21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
เช้า

๊
หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน–หมู่บา้ นกัมทาน–ล่
องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – เว้ – วัดเทียน
มู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (2)
จากนั้ น นาท่านผ่ านชม ภูเขาหิน อ่อน Marble Mountains และนาท่ านเข้าชม
หมู่ บา้ นหิน แกะสลักอ่อน ที่ มีแหล่งวัตถุ ดิบหินอ่อนเนื้ อดี และช่างแกะสลัก
ฝี มื อ ประณี ต ส่งออกจ าหน่ าย ทัว่ โลก น าท่ านเดิ น ทางสู่ หมู่ บ า้ นกัม๊ ทาน
สนุ กสนานไปกับ การเล่น กิจกรรม นั ่งเรือกระด้ง เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆในเมือง
ฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่ นี่เป็ นที่ พกั อาศัย

เที่ยง

ของเหล่า ทหาร อาชี พ หลัก ของคนที่ นี่ คื อ อาชี พ ประมง
ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชมวัฒ นธรรมอันสวยงาม
ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้ นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอก
ล้อกันไปมานาที่ พายเรื อมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุด
สนุ กสนาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยว
ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒ นธรรมได้รับการขึ้ นทะเบี ย น
จาก UNESCO มนต์เสน่ ห์อยู่ที่บา้ นโบราณซึ่งอายุ เก่าแก่
กว่า 200 ปี มี ห ลัง คา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ
เมื อ งฮอยอัน ซึ่ งเป็ น สถาปั ต ยกรรมที่ ไ ม่ซ้ าแบบทั้งใน
ด้า นศิ ล ปะและการแกะสลั ก ชมย่ า นการค้า เมื อ งท่ า
ค้า ขายสมั ย โบราณของชาวจี น **เมื อ งฮอยอั น ไม่
อนุ ญาตให้นารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึง
เป็ นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่ อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วดั กวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่ง
สร้างในแบบผสมผสานสถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 นาท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว
(My Khe Beach)ซึ่ งเป็ นหาดที่ สวยปั งที่ สุดของดานั งก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมี
ความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่ มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ ชายหาดที่หลังคามุงด้วย
จากตั้งเรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน้ าทะเลสีฟ้า
อมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่ อเสียง
มากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกนั ใช้เป็ น
ที่ พักผ่ อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้ นสุ ด ก็เรี ย ก
แทนว่า หาดไชน่ า (China Beach) เราสามารถเดิ นทาง
ไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่ างจากตัวเมือง
ดานังเพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเว้ (ใช้เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชม) น าท่ า นผ่ า นชม Tam Giang เป็ น
ทะเลสาบน้ า กร่ อ ยที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในเอเชี ย เป็ นพื้ นที่ ช าว
เวียดนามใช้ในการเลี้ ยงกุง้ ปลา เป็ นจานวนมาก และชม
วิวที่ สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็ นหนึ่ งในสิ บอ่าว
สวยงามที่สุดในโลกเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยง
หอยเพื่ อ การผลิ ตมุ ก จากนั้ น น าท่ านเข้าสู่ วัด เที ยนมู๋
ไหว้พระขอพรเจดีย เ์ ทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหลี่อม สูง
8 ชั้น ซึ่ งตั้งอยู่บนฝั ่งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่องเล่า

คา่

มากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก
เนื่ องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วดั นี้ ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาล
เวียดนามที่ทาลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ าหอม จากนั้ นนาท่านไปละลาย
ทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่ นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ
เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี
ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสี ตีเป่ า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิ ม มันก็จะเป็ นอะไรที่ ถือเป็ น
ประสบการณ์ที่ไม่รูล้ ืม

ที่พกั เมืองเว้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

พระราชวังไดโน้ย – นั ่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้ อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (5)
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่ง
สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดก
โลก เป็ นที่ประทับ ที่ทาการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของ
ประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ท้งั หมด 13
องค์ที่ ได้ขึ้ นมาถื อ ครองราชย์นั บ ตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึ ง
ค.ศ. 1945 มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็ น
อย่า งยิ่ ง ท่ า นจะได้ช มครบทั้งหมด 3 ส่ วนของพระราชวัง
ได้แก่ กาแพงรอบนอกป้ องกัน ตัวพระราชวังที่ เรี ย กว่า “กิ ง
ถัน่ ” ที่ ท าการของพระองค์กับ เสนาธิ ก ารและแม่ทับ ท้อ ง
พระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ที่สาคัญ
มากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็ นที่ประทับ
ของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่ มคนรับใช้เป็ นขันที
ที่ เรียกกันว่า ”ตื๋ อกัม๋ ถัน่ ” พิเศษ!! นาท่านนั ่งรถสามล้อซิ
โคล่ (Cyclo) ชมเมื อ งเว้ ซึ่ ง เป็ นจุ ด เด่ น และเอกลัก ษณ์
ของเวียดนาม (ไม่ รวมค่าทิป คนขี่สามล้อ) ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้ อไม้ไผ่ ซึ่ ง
เป็ นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรัง่ เศสที่มี ขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลัน่ กรองเพื่อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่
และใช้ผลิตออกมาเป็ นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (6) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก

จากนั้ นนาท่ านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิ ดเพลินกับ
การนัง่ กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม.
ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอด
ปี ชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่ง
ความสวยงาม ซึ่ งสมัย ก่ อนชาวฝรัง่ เศสตั้งใจจะสร้าง
เป็ นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่ งของเวียดนาม บนภูเขา
มีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุ ก (Fantasy
Park) ที่ ร อให้ท่ า นไปเล่ น สวนสนุ ก แบบไม่ อ้ ัน น า
ท่ านนั ่งรถไฟไต่เขา ที่ มี ที่ เดี ย วในประเทศเวีย ดนาม
เพื่ อ ขึ้ นไปชม สวนดอกไม้ แ ห่ ง ความรัก Le Jardin
D’Amour สไตล์ยุโรปที่ มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลาย
ชนิ ด นาท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบา
นาฮิวล์ ที่ เป็ นองค์มีค วามสูงถึ ง 30 เมตร นาท่ านชม
อุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ ยปี เป็ นผลงานของคนฝรัง่ เศส
ตอนที่ เขามาค้นพบบานาฮิ วล์ในยุ คแรกๆสามารถซื้ อ
ไวน์ชนิ ดต่างๆกลับไปเป็ นทีระลึ กได้ (ให้ท่านได้อิสระ
เล่ น สวนสนุ ก + ดู ห นั ง 3D,4D,5D ฟรี ทุ ก อย่ า ง /
ยกเว้น ห้องหุ่ น ขี้ ผึ้ ง) จากนั้ น น าท่ านชมสถานที่ แ ห่ ง
ใหม่บนบาน่ าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (7)

คา่

ที่พกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จา่ ย
2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 700 บาท / ห้อง
3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง เพิ่ม ห้องละ 900 บาท
ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 2,000 / ห้อง
>>>> วันที่พกั บนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<
วันที่สี่
บาน่าฮิลล์ - วัดหลิงอิ๋ง – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (8)
จากนั้นให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ

ได้เวลาอันเหมาะสม นาท่านลงกระเช้าสู่ดานัง
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9)

บ่าย

จากนั้ นนาท่านมัสการองค์ เจ้าแม่ กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซิ นตร่า (Son Tra) ทางเหนื อของ
เมืองดานัง เป็ นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้ นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเล
เพื่อเป็ นการปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้
ชาวเรือรูส้ ึกสงบ และสร้างขวัญกาลังใจอย่างดีเยี่ ยม และเป็ นที่เคารพนับถือของคนดานัง นาท่านไปละลาย
ทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวี ยดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อ
เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ
ผ้า ปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกี ย บไม้แ กะสลัก ชุ ด อ๋ า วหย่าย (ชุ ด ประจ าชาติ เวีย ดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ ระลึ ก
มากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
คา่
บริการขนมปั งเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้ น (10)
18.15 น. เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963
19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….


รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

กรกฎาคม 2565
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 10-13 กรกฎาคม 65
12,899.วันที่ 28-31 กรกฎาคม 65
14,899.สิงหาคม 2565
วันที่ 11–14 สิงหาคม 65
14,899.วันที่ 12–15 สิงหาคม 65
14,899.วันที่ 18–21 สิงหาคม 65
13,899.กันยายน 2565
วันที่ 2–5 กันยายน 65
13,899.วันที่ 16–19 กันยายน 65
13,899.วันที่ 30 ก.ย.–3 ต.ค. 65
13,899.ตุลาคม 2565
วันที่ 7–10 ตุลาคม 65
13,899.วันที่ 8–11 ตุลาคม 65
13,899.วันที่ 13–16 ตุลาคม 65
14,899.วันที่ 20–23 ตุลาคม 65
14,899.วันที่ 21–24 ตุลาคม 65
14,899.-

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

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง









ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ
ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงินค่ารักษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างน้อย
20 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ป ที่ เดิ น ทางช่ ว งวัน หยุ ด หรื อ เทศกาลที่ ต ้อ งการัน ตี มัด จ ากับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั
เต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
 เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วกรุป๊ ระบบจะทาการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั ่งได้ ที่นั ่งอาจจะไม่ได้นั ่ง
ติดกัน เราจะต้อง Request ขอทีห่ น้าเคาน์เตอร์เท่านั้น

หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตั ๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่
สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ ก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิ ด ทรัพ ย์สิ น สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรื อ เกิ ด อุ บัติ เหตุ สู ญ หายที่ เกิ ด จากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่ จะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

