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08.00 น. 📢 คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

VIETJET AIR เพื่อมารับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมีเจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทุก
ท่าน  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น. ✈ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบิน VZ960 
 

 
 
12.30 น.  เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน ดานัง ประเทศเวียดนามกลาง  (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม  เท่ากับประเทศไทย) 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินพร้อมรถโคช้ปรับอากาศ
รอตอ้นรับน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

 

เที่ยง       🍴 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

วันแรก กรุงเทพ-ดานัง-บานาฮิลล์ (พักค้างคืน) – น่ังกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุก THE 

FANTASY PARK  

http://bit.ly/2NMk5YE


NEW YEAR เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั (พกับาน่าฮิลล)์ 3 วนั 2 คืน By VZ  หนา้ 3 

น าทุกท่านเดินถึงเวลาแห่งความสนุก ณ บานาฮิลล์ แหล่งไฮไลท์ ล่าสุดของเวียดนามกลางที่มีช่ือเสียง
อย่างมาก และยงัเป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางบานาฮิลล์  ตั้งอยู่ในเขต HOA NINH เมือง 
HOA VANG จงัหวดัดานงั ห่างจากตวัเมืองดานงัไปประมาณ 38 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็ม
ไปดว้ยส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย ซ่ึงถูกเนรมิตข้ึนบนยอดเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเลมากถึงประมาณ 1,487 ม. 
มีจุดท่องเที่ยวกระจายกนัไปโดยรอบแต่ละพื้นที่บนยอดเขา ซ่ึงนกัท่องเที่ยวจะตอ้งนัง่กระเช้าไฟฟ้าข้ึน
ไปเท่ียวชม  

 

 
 

นัง่กระเช้าข้ึนสู่บานาฮิลล์ ตื่นเตน้ตื่นตากบั กระเช้าไฟฟ้า  ที่ยาวที่สุดแบบไม่หยุดแวะพกัมีความยาว
ทั้งส้ิน 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศเยน็ๆ  บา้งคร้ังเมฆจะ
ลอยต ่า ลงมาสัมผสักบักระเช้าท่ีเรานัง่  

 
 
น าท่านชม สะพานมือสีทอง พลาดไม่ไดก้บัจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ฮิตที่สุดในตอนน้ี ดา้นหน้าของสะพานมือสี
ทองจะเป็นภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดต่างๆบนภูเขา หากเป็นช่วงเช้ามีหมอกบางๆก็เป็นภาพที่สวยงามดงั
จินตนาการ  หรือหากท่านใดตอ้งการความสนุกตื่นเตน้พลาดไม่ไดก้บั สวนสนุก THE FANTASY 

PARK (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุกยกเว้นรถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้
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เพลิดเพลินกบัสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในปราสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ มีตั้งแต่ๆแบบ
เด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบั้ม TOWER DROP มา้หมุน ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เคร่ือง
เล่น 3D 4D 5D เป็นตน้  หรือท่านไดอ้ยากเดินไปหาถ่ายรูป ใน FRENCH VILLAGE ก็สวยงาม
น่าสนใจไม่แพก้นัส าหรับคนท่ีช่ืนชอบการถ่ายรูป ห้ามพลาด!!! 

 

 

เย็น         🍴 บริการอาหารเย็นสุดอลังการ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  MECURE VILLA ระดับ 4 ดาว**** หรือระดับเทยีบเท่าพกับนบานาฮิลล์ 
 

วันที่สอง  บานาฮิลล์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – น่ังเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน– สะพานมังกร -สะพาน
แห่งความรัก 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานงัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่
โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน ท่านสามารถซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก 
หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้นได ้

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง CAM THANH WATER 
COCONUT VILLAGE หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทปิคนพายเรือ ท่านละ 40 บาท) 
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เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน อดีตเมืองท่าท่ีมีความส าคญัอย่างมากของชาวเวียดนามและ เอเชีย
ตะวนัออก ปัจจุบนั ฮอยอนั ยงัคงรักษาสภาพบา้นเรือนไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์มาก ยูเนสโกจึงประกาศให้
เป็นเมืองมรดกโลก ที่ยงัคงสมบูรณ์ที่สุด ให้ท่านไดอิ้สระเดินชมสถานที่ต่างๆ ในเมืองโบราณ เช่น ชม
วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนัใช้เป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น วดัน้ีมี 
จุดเด่นอยู่ท่ีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน า
ธูปที่ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิ้งไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม บ้านโบราณ เลขที่ 101  OLD HOUSE 

OF TAN SKY เป็นช่ือเจา้ของเดิมของบา้นโบราณแห่งน้ีปัจจุบนัเปิดให้ผูค้นทัว่ไปไดม้าศึกษา และ
ถ่ายรูปเยี่ยมชม ภายในบริเวณรอบๆจะเป็นบา้นเรือนต่างๆที่สร้างมาให้เขา้กบัสถานที่ มีร้านขายของ
มากๆ ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ร้านกระเป๋า เส้ือผา้ ร้านกาแฟ เป็นตน้ 
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สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเมื่อ  400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ  ที่สร้างข้ึนเพื่อ
สวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่ามี มงักรอยู่ใตพ้ิภพส่วนตวัอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนล าตวัอยู่ท่ี
เวียดนาม เมื่อใดที่มงักรพลิกตวัจะเกิดน ้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลง
กลางล าตวัเพื่อก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบตัิข้ึนอีก ชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บนสะพานญี่ปุ่นและที่ฮอยอนัชาวบา้น
จะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หน้าบา้น เพื่อขายให้แก่นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นได้
อีกดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานงั น าท่าน ชมสะพานมังกร DRAGON BRIDGE สัญลกัษณ์ความส าเร็จ
แห่งใหม่ของเวียดนาม เมื่อถึงเวลาจะสามารถชมมงักรพ่นไฟไดด้ว้ย เป็นอีกหน่ึงที่เที่ยวของดานงัแห่ง
ใหม่ ที่มีความยาว  666 ม. ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฝั่งของแม่น ้ าฮาน เพือช่วยให้การ
เดินทางสะดวกข้ึน 

 
น าท่านชม สะพานแห่งความรัก ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮาน ซ่ึงมีความกวา้งใกลเ้คียงกบัแม่น ้าเจา้พระยา อิสระ
ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปถนนเลียบแม่น ้า ท่ีสะพานถูกประดบัตกแต่งด้วยดวงไฟรูปหัวใจ และจากสะพาน
แห่งน้ีดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรความยาม 666 เมตร แบบเต็มๆ 

ค ่า  🍴 อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  
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ที่พัก  MERRY HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*** 
 

 

วันที่สาม วัดลินห์อึ๋ง – ชายหาดหมีเค – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าทุกท่านเดินทางไปสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดลินห์อึ๋ง เป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานงัมีรูปป้ันของ
เจา้แม่กวนอิมขนาดใหญ่ตั้งอยู่หันหน้าไปทางทะเลเพื่อช่วยปกป้องกนัภยัอนัตรายต่างๆให้กบัชาวเมือง
ดานงั  ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ  ตามความเชื่อของ
ชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 ม.ตั้งอยู่บนฐานดอกบวั
กวา้ง 35 ม.เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามของ เมืองดานัง 

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดหมีเค ชายหาดแห่งน้ีมีช่ือเสียงมาในช่วงสงครามเวยีดนามเพราะเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจของทหารอเมริกนั ชายหาดกวา้งขวาง มีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายขาวละเอียด  มีแนว
เกา้อ้ีชายหาดท่ีมุงหลงัคาดว้ยจากตั้งเรียงตามแนวชายหาด สวยงามเพลิดตา อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั 

เที่ยง       🍴  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
   

จากนั้นน าท่านเดินเที่ยวและช็อปป้ิงใน ตลาดฮาน ท่านจะไดพ้บกบัสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ 
บุหร่ี กาแฟ ของฝาก และของกินต่างๆ  หากท่านตอ้งการหาของพื้นเมืองสามารถหาไดจ้ากท่ีน้ี 
ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง 

18.10 น. ✈ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เท่ียวบินท่ี VZ963 
19.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

........................................................................................ 
 

หมายเหตุ กรณลีูกค้าเดนิทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ไม่มีห้องพกัส าหรับ 3 ท่าน และไม่มี
การเสริมเตยีง ***ลูกค้าต้องพกัเป็นห้อง Family โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 400 บาทต่อท่าน*** 

 

ก าหนดวันเดินทาง 
**เทศกาลปีใหม่** 

ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

องัคาร - พฤหัส 31 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 14,555 14,555 4,000 
*ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นประเภทห้องพกัในกรณห้ีองพกัของบานาฮิลส์เต็ม* 

โปรแกรมทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
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*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน   

*ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
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อตัราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
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(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินในวนั
เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวซ่ีา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวซ่ีา 
  

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง 
และช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่ว่า
กรณีใดใดจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  

2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 
แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 

3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัด
จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 

1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หัก
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า 
15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

2. กรณีตอ้งท าวซ่ีา ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มี
การยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น โดย
ตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

3.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
และบริษทัฯ จะหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ โดยตอ้งแจง้ทาง
บริษทัทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
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2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆ

ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ
มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา
ตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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ข้อควรระวงั  
-กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศเวยีดนาม กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 
-กรณลีูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซ้ือทวัร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  
หรือตรวจสอบกบัทางบริษ ททวัร์ ก่อนตัดสินใจซ้ือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ  
-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวร์ทีช่ าระกบัผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้ช าระ
ต่อให้กบัทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกนั ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎเิสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 
 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6  เดือน หรือ 180
วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 



NEW YEAR เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั (พกับาน่าฮิลล)์ 3 วนั 2 คืน By VZ  หนา้ 14 

 


