วันแรก
07.30 น.
10.30 น.

กรุ งเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้ -พระราชวังเว้ -ตลาด Dong Ba-ลงเรื อมังกรล่องแม่ นา้ หอม  (-/-/เย็น)
พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้ น 2 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ ทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทีย่ วบิน FD 636 ** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **

** หมายเหตุ : สาหรับวันเดินทางพีเรียด ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป ไฟล์ทบินขาไปจะเปลีย่ นเวลาบินออกจากดอน
เมือง เวลา 09.50 น. ถึงดานัง เวลา 11.30 น. เวลานัดหมายทีด่ อนเมือง เวลา 07.00 น. (กรุ ณาเช็ คหรื อ
สอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่อนทาการจอง)
12.10 น.

เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็ นเมืองแห่ งหาดทรายขาว และ ภูเขาหิ นอ่อนเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ
และเป็ นเมื องใหญ่ อ ันดับ 4 ของประเทศเวี ย ดนามเมื องนี้ เจริ ญ และเติ บ โต มาจากหมู่ บ ้า นชาวประมงจน
กลายเป็ นเมื อ งท่ า ที่ ส าคัญ จากนั้ น เดิ น
ท า ง เ ข้ า สู่ เ มื อ ง เ ว้ เ มื อ ง ที่ มี ค ว า ม
เจริ ญรุ่ งเรื องในอดี ต โบราณสถานอัน
งดงามและทรงคุ ณค่ าวัฒนธรรมที่ มีแบบ
ฉบับ ของตนเอง เว้ จึ ง ได้รั บ การยื น ยัน
จาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน
ให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.
2536 ใ ห้ เ ป็ น ม ร ด ก โ ล ก WORLD
HERITAGE 1 ใน 3 แห่ งที่ มีอยู่ในประเทศเวียดนาม(ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นาท่า นเยี่ยมชม
พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์ เหวียนพระราชวังแห่ งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็ นที่
ประทับของพระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่ งนี้ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองเป็ นมรดกตกทอด
อันยิ่งใหญ่และงดงามแห่ งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่ อของจีนจากนั้นอิสระช้อปปิ้ งที่ตลาด Dong
Ba เป็ นตลาดใหญ่ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าหอมรอบนอกจะเป็ นสิ นค้าของที่ระลึกเป็ นส่ วนมาก ด้านในเป็ นของใช้
ทัว่ ไป

ค่า

วันทีส่ อง
07.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ลงเรื อมังกรล่องแม่ นา้ หอม พร้ อมชมการแสดงและดนตรีพืน้ เมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
เจดีย์เทียนมู่-สุ สานกษัตริ ย์ไคดิงห์ -นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองเว้-ดานัง-บาน่ าฮิลล์  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น าท่ า นชม เจดี ย์ เ ที ย นมู่ ท รงเก๋ งจี น แปด
เหลี่ ย มสู ง ลดหลั่น กัน 7 ชั้ น ซึ่ งแต่ ล ะชั้ น
แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่ นอยู่
ริ มฝั่ งแม่น้ าหอม จากนั้น นาท่านชม สุ สาน
กษัตริ ย์ไคดิงห์ สุสานแห่ งนี้ เป็ นเพียงสุ สาน
เ ดี ย ว ที่ มี ก า ร ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ต ะ วั น อ อ ก เ ข้ า กั บ
สถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุ สานได้รับการตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่า

(หมายเหตุ: ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ไป สุ สานกษัตริย์ไคดิงห์ )
พิเศษ!!นาท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็ นจุดเด่ นและเอกลักษณ์ ของเวียดนาม
(ไม่ รวมค่ าทิปให้ แก่คนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่ อท่าน/ต่ อทริป)

เทีย่ ง
จากนั้น
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารSEA FOOD)
นาท่านช้อปปิ้ งที่ร้านเยื่อไผ่ ร้ านไข่ มุก และร้ านหินอ่ อน
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองดานัง
นาทุกท่ านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ เป็ นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้คน้ พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามา
ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พกั โรงแรมสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นงั่ กระเช้าด้วยความเสี ยวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิว
ธรรมชาติท้ งั น้ าตก Toc Tienและลาธาร Suoi no (ในฝัน) จากนั้น นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ บานาฮิลล์ กระเช้าแห่ งบานา
ฮิลล์น้ ี ได้รับการบันทึ กสถิ ติโลกโดยWorld Record ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่
หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้ น 5,042
เมตรและเป็ นกระเช้าที่ สูงที่สุดที่
1,294 เมตรนัก ท่ อ งเที่ ย วจะได้
สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมี
เมฆลอยต่ า กว่ า กระเช้ า พร้ อ ม
อากาศบริ สุ ท ธิ์ อัน สดชื่ น จนท า
ให้ท่ า นอาจลื ม ไปเสี ย ด้วยซ้ า ว่า
ที่ นี่ ไ ม่ ใ ช่ ยุ โ รปเพราะอากาศที่
ห น า ว เ ย็ น เ ฉ ลี่ ย ต ล อ ด ทั้ ง ปี
ประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูง
ที่สุดของบานาฮิลล์มีความสู ง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ นาท่านชม สะพานสี ทอง สถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุ ดตั้งโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

บ่าย

เย็น

จุดที่ สร้ างความตื่ นเต้นให้นักท่องเที่ ยวมองดู อย่าง
อลัง การที่ ซ่ ึ งเต็ ม ไปด้ ว ยเสน่ ห์ แ ห่ ง ต านานและ
จิ น ตนาการของการผจญภั ย ที่ สวนสนุ ก The
Fantasy Park(รวมค่ าเครื่ องเล่ นบนสวนสนุ ก
ยกเว้ น หุ่ นขี้ผึ้งที่ไม่ รวมให้ ใ นรายการ)ที่ เป็ นส่ วน
หนึ่ งของบาน่ าฮิ ลล์ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่ นใน
หลายรู ป แบบเช่ นท้าทายความมันส์ ข องหนัง 4D,
ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์ เกมส์ สนุกๆเครื่ องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไป
จนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรื อช้อปปิ้ งซื้ อของที่ระลึกภายในสวนสนุ กอย่างจุใจและอีกมากมาย
ที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ดอย่างจุใจ
บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่ าฮิลล์
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบาน่ าฮิลล์

วันทีส่ าม
07.00 น.
จากนั้น

เทีย่ ง
จากนั้น

บาน่ าฮิลล์ -วัดลินห์ องึ้ -เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกัม๊ ทาน-นั่งเรื อกระด้ งฮอยอัน-วัดจีน-บ้ านโบราณ-สะพาน
ญีป่ ุ่ น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
แวะสักการะ วัดลินห์ อึ๋งเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ของเมื อ งดานัง ภายในวิ ห ารใหญ่ ข องวัด
เป็ นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์
ต่ า งๆตามความเชื่ อ ของชาวบ้า นแถบนี้
นอกจากนี้ ยงั มีรูปปั้ นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิม
ซึ่ งมี ค วามสู ง ถึ ง 67 เมตรตั้ง อยู่ บ นฐาน
ดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขา
และหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุม้ ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งวัดแห่ งนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชา
และขอพรแล้วยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง
เดินทางสู่ “เมื องโบราณฮอยอัน ” เมื องฮอยอันนั้นอดี ตเคยเป็ นเมื องท่ า การค้าที่ สาคัญแห่ งหนึ่ ง ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้และเป็ นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การ
ยู เ นสโกได้ป ระกาศให้ ฮ อยอัน เป็ นเมื อ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรมเนื่ อ งจากเป็ นสถานที่ ส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ แม้วา่ จะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่ อยๆแต่ก็ยงั คงรู ปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นาท่านเดินทางด้วย
รถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ ตวั เมืองฮอยอัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บ้านกั๊มทาน สนุ กสนานไปกับกิ จกรรม!!นั่งเรื อกระด้ ง Cam Thanh Water Coconut
Villageหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้ าวริ มแม่น้ า ในอดี ตช่ วงสงครามที่นี่เป็ นที่พกั อาศัย
ของเหล่ า ทหาร อาชี พ หลัก ของคนที่ นี่คื ออาชี พ ประมง ระหว่า งการล่ องเรื อท่ า นจะได้ช มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้ องเพลงพื้นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่พายเรื อมาเคาะกันเป็ น
จังหวะดนตรี สุดสนุกสนาน (ไม่ รวมค่ าทิปให้ แก่คนพายเรื อ ท่านละ 40 บาท/ต่ อท่าน/ต่ อทริป)

จากนั้น

นาท่ านชมวัดจีนเป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นที่พบปะของคนหลายรุ่ น
วัดนี้มีจุดเด่นอยูท่ ี่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนา
ธู ปที่ขดเป็ นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน นาชมOld House of Tan Sky บ้ านโบราณ ซึ่ งเป็ น
ชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า
200 ปี ปั จจุ บนั ได้รับการอนุ รัก ษ์ไว้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นที่ อยู่อาศัยของทายาทรุ่ นที่ เจ็ดของตระกูล การ
ออกแบบตัว อาคารเป็ นการผสมผสานระหว่า งอิ ท ธิ พ ลทางสถาปั ต ยกรรมของจี น ญี่ ปุ่ น และเวี ย ดนาม
ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาเป็ นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอี กสายหนึ่ งใกล้แม่น้ าทูโบนมีประตู
ออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรื อพายสัญจรไปมาในแม่น้ าทูโบนได้เป็ นอย่างดีนาชม สะพานญี่ปุ่น
ซึ่ งสร้างโดยชุ มชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี มาแล้ว กลางสะพานมี ศาลเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ ที่ สร้ างขึ้นเพื่อสวดส่ ง
วิญญาณมัง กร ชาวญี่ ปุ่ นเชื่ อว่า มี มัง กรอยู่ใ ต้พิ ภพส่ วนตัวอยู่ที่ อินเดี ยและหางอยู่ที่ ญี่ปุ่น ส่ วนลาตัวอยู่ที่
เวียดนาม เมื่อใดที่มงั กรพลิกตัวจะเกิดน้ าท่วมหรื อแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลง
กลางลาตัวเพื่อกาจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบตั ิข้ ึนอีก ชมศาลกวนอูซ่ ึ งอยูบ่ นสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้าน
จะนาสิ นค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่ นกั ท่องเที่ ยวท่านสามารถซื้ อของที่ระลึ ก เป็ นของฝากกลับ
บ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น

นาท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่
เที่ ย วดานั ง แห่ ง ใหม่ ส ะพานมัง กรไฟสั ญ ลัก ษณ์
ความสาเร็ จแห่ งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666
เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่ อมต่อสองฟาก
ฝั่ งของแม่น้ าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถู ก
สร้ างขึ้ นเพื่ อ เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วดานั ง เป็ น
สัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็ นการฟื้ นฟู
เศรษฐกิ จของประเทศ โดยได้เปิ ดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปั ตยกรรมที่ บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
ได้รับแรงบันดาลใจจากตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
ค่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั **โรงแรม Regina Danang Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
วันทีส่ ี่
ดานัง-ช้ อปปิ้ งตลาดฮาน-กรุ งเทพฯ
 (เช้ า/-/-)
07.00 น.
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้น
นาท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้ งในตลาดฮานซึ่ งก็มีสินค้าหลากหลายชนิ ด เช่ นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ
เป็ นตลาดสดและขายสิ นค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
12.40 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD637
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
14.20 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
** หมายเหตุ : สาหรับวันเดินทางพีเรียด ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป ไฟล์ทบินขากลับจะเปลีย่ นเวลาบินออกจาก
จากนั้น

ดานัง เวลา 12.00 น. ถึงดอนเมือง เวลา 13.35 น. (กรุ ณาเช็ คหรื อสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจอง)

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

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์ ..บาน่ าฮิลล์ เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง

10 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
06 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
17 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63









กลับจากเดินทาง จานวน

13 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
17 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
02 มี.ค. 63
09 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
23 มี.ค. 63
30 มี.ค. 63
20 เม.ย. 63
27 เม.ย. 63

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

14,900
15,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900

14,900
15,900
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
13,900
14,900

13,900
14,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )







เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุ
ไว้ในรายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)

 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคื นเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดิ นทางจ านวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อนวัน
เดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ
จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบิ น
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อ
ท่ องเทีย่ วเท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึง
และไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ ส ามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกนา้ การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่ าว
คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารทีป่ ระเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจั ดและอาหารทะเล
ก็จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
รายละเอียดห้ องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้ องพักแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)
ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม

 โรงแรมในเวียดนามห้ องทีเ่ ป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องทีม่ ีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบนา้ บางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมี
เพียงไม่ กหี่ ้ อง ซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบาง
โรงแรมอาจจะไม่ มีลฟิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

