Central Vietnam
3 วัน 2 คืน
สัมผัสประสบการณ์ นั่งเรือตะกร้ าที่ฮอยอัน
เที่ยวบานาฮิลล์ ดานัง เมืองฝรั่งเศสในเวียดนาม
สักการะเจ้ าแม่ กวนอิม เลือกได้ ตามใจคุณ

รวมในแพ็คเกจ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

โรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
รถตู้ส่วนตัว 3 วัน พร้ อมเจ้ าหน้ าขับรถ (พูดอังกฤษ) + ทิป
เจ้ าหน้ าที่มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
ล่ องเรือตะกร้ าฮอยอัน
กระเช้ าขึน้ ภูเขาบานาฮิลล์
บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ ค
อาหาร 2 มือ้ ที่ บานาฮิลล์
ประกันการเดินทาง

ไม่ รวมในแพ็คเกจ
 ตั๋วเครื่องบินระหว่ างประเทศไป - กลับ
 อาหาร และ เครื่องดื่ม
 ทิปอื่นๆ
 เจ้ าหน้ าที่หัวหน้ าทัวร์

เริ่มต้ น
14,000
บาท/ท่
า
น
ราคาสาหรับผู้เดินทาง 4 ท่านขึ ้นไป

วันที่ 1 | กรุ งเทพมหานคร – ดานัง - ฮอยอัน
เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
แนะนาเป็ นสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VZ960 เวลา 10.50 – 12.30 น. ( ตามเวลา
ท้ อ งถิ่ น ประเทศเวีย ดนาม) เดิ น ทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดานัง น าท่ าน
เดิ น ทางสู่เ มื อ งฮอยอัน เยี่ ย มชมเมื อ งโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town)
สัมผัสประสบการณ์นงั่ เรื อตะกร้ า ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมืองฮอยอัน
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับ ไม่เกิน 12 ชัว่ โมง / วัน
✓ เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
เข้ าพักที่ Hoi An Silk Luxury Hotel & Spa หรื อเทียบเท่า
หมายเหตุ : หากต้ องการใช้ เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้ งก่อนทาการซื ้อ เคาน์เตอร์ เช็คอิน
ปิ ด 1 ชม. ก่อนเครื่ องออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3 ชม.

วันที่ 2 | ฮอยอัน – ดานัง – บานาฮิลล์
หมายเหตุ : หากต้ องการใช้ เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้ งก่อนทาการซื ้อ เคาน์เตอร์ เช็คอิน
เช็
งดานั
นั่ง กระเช้
ปิ ดค1เอาท์
ชม.แก่ละเดิ
อนเครืน่ อทางสู
งออก่ เ มืกรุอณ
าเผื่องเวลาอย่
างน้าอไปบนภู
ย 3 ชม.เ ขาบานาฮิ ลล์ เดิ น ชม
สะพานมื อ หรื อ สะพานโกลเด้ น (Golden Bridge) สะพานสี ท องบนอุ้ง มื อ หิ น
ขนาดยักษ์ อิสระกับเครื่ องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา หรื อถ่ายภาพและ
ชมวิวทิศทัศน์
✓ รถตู้ส่วนตัวพร้ อมคนขับ ไม่เกิน 12 ชัว่ โมง / วัน
✓ เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
✓ อาหารกลางวันและอาหารค่า
เข้ าพักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 | บานาฮิลล์ – ดานัง - กรุ งเทพมหานคร
เช็คเอาท์และให้ ท่านสักการะเจ้ าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง (Linh Ung pagoda) รูป
แกะสลักหินอ่อนสีขาว ความสูงเท่ากับตึกขนาด 30 ชัน้ ผ่านชมสะพานมังกร
(Dragon Bridge) สะพานข้ ามแม่น ้าฮัน (Han River) ที่เมืองดานัง
เมื่อถึงเวลาเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เพื่อทาการเช็คอิน และ
เดิ น ทางกลับ กรุ ง เทพมหานครแนะน า สายการบิ น เวีย ดเจ็ ท แอร์ เที่ ย วบิ นที่
VZ961 เวลา 18.10 – 19.50 น. (ตามเวลาท้ องถิ่นประเทศไทย)
✓ รถตู้ส่วนตัวรับจากที่พกั ไปส่งสนามบิน
✓ เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
“ขอบคุณในความสนใจ และไว้ วางใจให้ เราได้ เป็ นผู้ช่วยในการออกแบบเส้ นทาง
การเดินทางของคุณ แล้ วพบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ”

Pic

เงื่อนไขสาหรับการซือ้ แพ็คเกจทัวร์
ค่ าแพ็คเกจทัวร์ ต่อท่ านรวม :
✓ ค่าพาหนะตามโปรแกรมที่ระบุ ( รถ Minivan จานวน 7 ที่นงั่ ปรับอากาศส่วนตัวพร้ อมคนขับรถพูดอังกฤษ ) 3
วัน
✓ โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน) พร้ อม
อาหารเช้ า
✓ อาหารกลางวันและอาหารค่า (วันที่ 2)
✓ ประกันการเดินทาง
✓ ค่าเข้ าชมสถานที่ระบุตามโปรแกรม ล่ องเรือตะกร้ าฮอยอัน, กระเช้ าขึน้ ภูเขาบานาฮิลล์
✓ เจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
✓ ค่าทิปเจ้ าหน้ ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
✓ ค่าทิปเจ้ าหน้ าที่คนขับรถ
ค่ าแพ็คเกจทัวร์ ต่อท่ านไม่ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ รวมค่าภาษี สนามบิน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตัว๋ เพิ่มเติม
 ค่าอาหารมื ้อกลางวันและมื ้อค่าทุกมื ้อนอกเหนือจากที่ระบุ
 ค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ( Porter service )
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก
 ทิปอื่นๆนอกเหนือจากทิปคนขับรถ
 เจ้ าหน้ าที่หวั หน้ าทัวร์
ขัน้ ตอนการดาเนินการจอง และชาระเงิน :
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ และได้ มีการสรุปยอดค่าใช้ จ่ายทังหมดแล้
้
ว จะต้ องชาระเต็มจานวน
เงินภายใน 3 วัน
- หลังจากการชาระเงินทางบริ ษัทจะดาเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทังหมด
้
และชาระเงินกับทาง
ต่างประเทศทันที
- กรณี ลูกค้ าต้ องการจองกิจ กรรมเสริ ม ( Optional ) ต้ องทาการจองและช าระเงิ นให้ เรี ยบร้ อยก่อนการ
เดินทาง

- ทางบริ ษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองที่พัก , เอกสารการจองกิจกรรมต่างๆ , ประกันภัยการ
เดินทาง , ตั๋วค่าเข้ าชมสถานที่ท่ องเที่ย วและตั๋ว การเดิ นทางต่ างๆ ให้ กับ Agent ทางไปรษณี ย์ (แบบ
ลงทะเบียน) ตามที่อยู่ที่แจ้ งทันทีที่การจองต่างๆสาเร็จ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง :
เนื่องจากระบบการจองทังหมดเป็
้
นการชาระเงินแบบเต็มจานวน และเป็ นการจองชาระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะต้ องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริ ษัททุกรายการ เพราะในบางบริ การการจองไม่
สามารถคืนเงินได้ เต็มจานวน หรือไม่สามารถคืนได้ เลย
ขนาดที่นัง่ รถเช่า
• รถ Minivan จานวน 7 ที่นงั่ พร้ อมเจ้ าหน้ าที่คนขับ สาหรับนักท่องเที่ยว 4 - 6 ท่าน
เงื่อนไขระยะเวลาของรถโดยสาร
1. เจ้ าหน้ าที่คนขับรถจะนาทางไปตามสถานที่ที่ตกลงกันไว้ ตามโปรแกรมที่เสนอเท่านัน้ หากออกนอก
เส้ นทางหรือไม่ได้ เป็ นไปตามเส้ นทางที่ระบุไว้ จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ล่วงหน้ าเพื่อ
คานวณและปรับราคาค่ ารถ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง

ใบจองแพ็คเกจทัวร์
ชื่อผู้เดินทาง..............................................................................................บริษัททัวร์ ( Agency ) ...........................................................
เบอร์ ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................
จานวนผู้เดินทาง............................................................วันที่เดินทาง......................................................................................................
รายละเอียดตัว๋ ที่เดินทาง.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
แพ็คเกจที่ต้องการ
1. FIT Program Central Vietnam ประกันการเดินทาง, โรงแรม, ค่ายานพาหนะ (รถตู้), ค่าเข้ าชมตามที่ระบุในรายการ

โรงแรมระดับ 4 ดาว

โรงแรมระดับ 5 ดาว ( สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม )

2. สายการบิน
วันที่เดินทางไป........................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จานวน...................................ท่าน
วันที่เดินทางกลับ........................................ เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จานวน...................................ท่าน
สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินเวียดนามแอร์ ไลน์

สายการบินอื่นๆ โปรดระบุ........................................

หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมที่ต้องการจอง หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่ น ร้ านอาหาร, โรงแรม, ค่ าเข้ า
ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีอัตราค่ าบริการจอง 200 บาท/รายการ

**ราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เริ่ มต้ นที่ 4 ท่านขึน้ ไป หากมีจานวนมากกว่า หรื อน้ อยกว่านี ้ กรุ ณาสอบถามราคา
เพิ่มเติมและไม่รวมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปี ใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมเช่นกัน**
*** กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาที่ระบุเป็ นราคาเริ่มต้ น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ ต้องบอกล่ วงหน้ า
หากสนใจในกิจกรรมใด กรุ ณาสอบถามข้ อมูลอีกครั ง้ ก่ อนทาการตัดสินใจ ***

