WORLD HERRITAGE VIETNAM
<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน

***พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน***
เที่ยวชมเมืองเก่ าสุดคลาสสิค ขึน้ ชื่อมกดกโลก
สนุกสนานเต็มอิ่มทัง้ วันกับสวนสนุก FANTASY PARK
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่ งใหม่ บนยอดเขาบานาฮิลล์
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่ นไฟ พ่ นนํา้ ที่สะพานมังกร

เพิม่ พิเศษ !! นั่งเรื อกระด้ ง ทีฮ่ อยอัน
เมนูพเิ ศษ !! บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติสุดหรู ทีย่ อดเขา Bana Hill
ลิ้มรสอาหารสไตล์ ชาววัง
อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร
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รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ – ดานัง –สะพานมังกร
12.00 น.
15.10 น.
17.00 น.
คํ่า

(-/-/D)

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์ เอเซีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ ดานังเที่ยวบินที่ FD638 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยว
ดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ ความสําเร็ จแห่ง
ใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้ างเท่า
ถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่ งของแม่นํา้ ฮัน ประเทศ
เวียดนามสะพานมังกรถูกสร้ างขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ ยว
ดานัง เป็ นสัญลักษณ์ ของการฟื ้นคืนประเทศ และเป็ นการ
ฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยได้ เปิ ดใช้ งานตั ง้ แต่
ปี 2013 ด้ วยสถาปั ตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่
ได้ รับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึง่ พันปี มาแล้ ว
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองดานัง)

วันที่สอง

ดานัง - ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –
จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้ านเลขที่ 101 – เว้ –สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ - แม่ นาํ ้ หอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ (B/L/D)

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้ เส้ นทางด่วนไฮฟาน
เส้ น ทางที่ เลาะไหล่เ ขา ชมทิ วทัศน์ ที่ เป็ นธรรมชาติซึ่ง
สวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ ชื่อว่าเป็ นถนนสายที่ สวย
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้ างทาง
ท่านได้ สมั ผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้ า ป่ าเขา
แม่นํา้ ชมการเพาะปลูกนาข้ าวและไร่ ผัก สวนผลไม้ ที่
ยังคงใช้ วิธีแบบดังเดิ
้ ม นําท่านแวะ หมู่บ้านกั๊มทาน เผื่อ
ให้ ท่ านได้ ส นุ ก สนานกับ การ นั่ งเรื อกระด้ ง ระหว่ า ง
ล่องเรื อท่านจะได้ ชมวิ ถี ชี วิตและวัฒนธรรมการละเล่น พื น้ เมื องของชาวบ้ าน มีการร้ องเพลงพื น้ เมืองให้ ท่านได้
เพลิดเพลินในขณะที่ลอ่ งเรื อด้ วย
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เที่ยง

คํ่า

นําชม เมื องโบราณฮอยอัน เมืองที่ องค์ การยูเนสโกได้ ประกาศให้ เป็ นมรดกโลก และยังคงไว้ ซึ่งวีถีชีวิต ของชาว
เวียดนามโบราณ บ้ านเรื อน และสถาปั ตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็ นเมืองที่กาลเวลาได้ หยุดนิ่ง ท่านจะได้
สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้ าน พร้ อมชมบ้ านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทังกวางตุ
้
้ งและแต้ จิ๋ว และบ้ าน
ช่างไม้ บ้ านตระกูลฟุง (บ้ านโบราณที่สร้ างขึน้ โดยไม่ได้ ใช้ ตะปูในการสร้ าง รวมถึงชาวบ้ านร้ านค้ ามากมาย เสมือน
เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้ องรั บนักเที่ยวให้ มาสัมผัสชีวิตและความร่ มรื่ นสมเป็ นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง นําท่าน
เดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้ างโดยชาวญี่ปุ่น เป็ นรู ปทรงโค้ ง มีหลังคามุงกระเบื ้องสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น
ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ซึง่ สร้ างเชื่อมเขตชาวญี่ปนุ่ กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้ านประจําตระกูล
ที่สร้ างขึน้ เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรั นฝู เป็ นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี ย้ นที่ มีแซ่เดียวกัน นําท่าน
เดินทางสู่ บ้ านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้ าบ้ านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้ านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็ น
สถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ วยไม้ 2 ชัน้ ด้ วยความประณีต ด้ านหน้ าจะทําเป็ นร้ านบูติก
ด้ านหลังเป็ นที่เก็บสินค้ า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้ องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พกั อาศัยหลาย
ส่วน รู ปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้ อิสระให้ ท่านเดินชมเมือง ซื ้อของที่ระลึก ร้ านค้ าขายของที่ระลึกก็จะ
ตังอยู
้ ่ในบ้ านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้ สึกว่าเมืองนีม้ ีเสน่ห์มาก บ้ านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้ รับ
อิทธิพลจากจีนและญี่ ปนุ่ ซึ่งได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้ บ้ านเรื อน วัดวาอาราม
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้ า บ้ านประจําตระกูล และร้ านค้ าต่างๆ
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ สู่ เว้ เป็ นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ
ณ ปั จจุบนั นี ้ได้ รับการประกาศเป็ นเมืองมรดกอย่างเป็ นทางการจากองค์การยูเนสโกนําชม สุสานกษัตริ ย์ ไคดินห์
กษัตริ ย์ลําดับที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน ว่าเป็ นสุสานที่สร้ าง
ได้ วิ จิ ต ตระการตา เป็ นการผสมผสานระหว่ า ง จี น กั บ
เวียดนาม สุสานแห่งนี ถ้ ื อว่าเป็ นสุสานที่ สร้ างได้ ตามหลัก
ฮวงจุ้ย มากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึง่ วาดโดย
ศิลปิ นที่ใช้ เท้ าวาดแทนการใช้ มือ
นําท่านสู่ แม่ นํา้ หอม ล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติ
ซึ่ ง หาดู ไ ด้ ยากยิ่ ง ในสมั ย
ปั จจุบัน เสมือนนําท่านย้ อน
เวลาล่องเรื อในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่ งเต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ าเขียวขจี จากนัน้
ชม วัดเจดีย์เทียนหมู่เจดีย์ที่สร้ างขึน้ ในสมัยจาม ประกอบด้ วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7
ชัน้ ในแต่ละชันนั
้ น้ เป็ นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า ซึง่ เจดีย์ เทียน หมุ
นี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มาตังแต่
้ ปี 1710
 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารสไตล์ ชาววัง )
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั JASMINE HOTELระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองเว้ )

วันที่สาม

เว้ - พระราชวังโบราณ – ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้ าไฟขึน้ -ลง) –
สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE - (B/L/D)

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังโบราณ(ไม่ รวมรถราง)หรื อพระราชวังหลวง
แห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมือง
แห่งพระราชวังหลวง นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็ นเมืองใหญ่
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เที่ยง

อัน ดับ สี่ ของเวี ย ดนามซึ่งเติบโตอย่ างรวดเร็ วทัง้ ขนาดและความสําคัญ ตัง้ อยู่ระหว่างชายฝั่ งทะเลและที่ ร าบสูง
ตอนกลาง
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารซีฟ๊ ด)
ู
นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึง่ อยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็ นที่ตากอากาศที่ดีที่สดุ ใน
เวียดนามกลางได้ ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ ามาปกครองเวียดนามได้ มีการสร้ างถนนอ้ อมขึ ้นไปบนภูเขาสร้ างที่พกั
โรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนในระหว่างการรบ

นําท่านนัง่ กระเช้ าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของ
เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้ าบานา-ฮิลล์เป็ น
กระเช้ าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาว
ที่สดุ ในโลก ได้ รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้ เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ ้นไปถึง
สถานีเฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ ท และได้ ชื่น
ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศ
สดใส ซึง่ การท่องเที่ยวของเวียดนามได้ โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทังปี
้ อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
้ ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่ มและกลางแจ้ งขนาดใหญ่ โดย
สร้ างให้ เป็ นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตังอยู
้ ่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานา
ฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ ในระบบ 4D บ้ านผีสิง ถํ ้าไดโนเสาร์
เกมสนุกๆ เครื่ องเล่นต่างๆ รวมทังร้้ านค้ าและร้ านอาหารครบครัน (รวมค่ ารถรางและค่ าเครื่อง
เล่ นบนสวนสนุก ยกเว้ น พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ งึ ้ ที่ไม่ รวมให้ ในรายการ มีค่าเข้ า 5 USD/ท่ าน)

คํ่า

 รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)
นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า (พักบนบานาฮิลล์)
(หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่ มีห้องสําหรั บ 3 ท่ าน มีแต่ ห้องสําหรั บ 2 ท่ าน หรื อพักเดี่ยวเท่ านัน้ )
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วันที่ส่ ี

บานาฮิลล์ - ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน - กรุงเทพฯ

เช้ า

 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านแวะชม สวนดอกไม้ หรื อ LE JARDIN D’AMOUR
เป็ นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มที งดอกไม้
ั้
ต้ นไม้ และมีโรงไวน์
Debay Wine Cellar ให้ ท่านได้ อิสระเดินเล่นถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย นอกจากนี ้ ยังมีวดั ทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรู ปสี
ขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้ แต่ไกล

เที่ยง

17.30 น.
19.15 น.

(B/L/-)

นําท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรื อ Golden Bridge ซึง่ สะพานสีทองแห่งนี ้ยาว 150 เมตร โดยมีอ้ งุ มือ
หินขนาดยักษ์ แบกรับสะพานไว้ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอันสดชื่น และชมวิวทิวทัศน์อนั กว้ างใหญ่
ของเมืองดานังที่อยู่เบื ้องล่างอีกด้ วย สมควรแก่เวลานําท่านนัง่ กระเช้ าลงสูด่ ้ านล่าง
นําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งเป็ นวัดสร้ างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมือง
ดานัง เป็ นสถานที่ศ กั ดิ์สิท ธิ์ ที่ร วบรวมความเชื่อ ความศรั ท ธา
ของธาตุทัง้ ห้ าและจิตใจของผู้คนอยู่ใ นที่นี ้ เป็ นสถานที่บูช าเจ้ า
แม่กวนอิมหลินอึง๋ แกะสลักด้ วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุด
ในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตงดี
ั ้ หันหน้ าออกสู่ทะเลและด้ านหลังชน
ภูเขา ตังอยู
้ ่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ ขอ
พรให้ ช่ วยปกปั ก รั กษา หลิ น อึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตัง้ อยู่บนชายหาดบ๊ ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหิ นอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ ท่าทางที่
ถ่ายทอดอารมณ์ ทุกอย่างของมนุษย์ ซึ่งแฝงไว้ ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ ้ง วัดแห่งนีย้ ังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงามเป็ นอีกนึง่ จุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง
 รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! กุ้งมังกร)
นําท่านเดินเที่ยวและช้ อปปิ ง้ ใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินค้ ามากมายเป็ นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น
เสื ้อผ้ า หมวก รองเท้ า กระเป๋ า ของกิน และขายสินค้ าพื ้นเมืองของเมืองดานัง
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD639
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจในการในบริ การ
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

08-11 พ.ย. 61
22-25 พ.ย. 61
29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
02-05 ธ.ค. 61
06-09 ธ.ค. 61
08-11 ธ.ค. 61
13-16 ธ.ค. 61
15-18 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61
21-24 ธ.ค. 61
22-25 ธ.ค. 61
04-07 ม.ค. 62
11-14 ม.ค. 62
18-21 ม.ค. 62
25-28 ม.ค. 62
21-24 ก.พ. 62
22-25 ก.พ. 62
23-26 ก.พ. 62
01-04 มี.ค. 62
02-05 มี.ค. 62
08-11 มี.ค. 62
09-12 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 6
16-19 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
23-26 มี.ค. 62

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง
พักเดียวเพิ่ม
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

12,900 บาท

3,900 บาท

13,500 บาท
13,900 บาท
14,500 บาท

3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท

12,900 บาท

3,900 บาท

13,900 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท

3,900 บาท

ราคานี้ ไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
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ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาํ การจองไว้ กับ
ทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชําระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการรั บผิดชอบทุกกรณี












อัตรานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย (FD)
ค่าที่พกั โรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
ค่าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผ้ ูเอาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี
คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ น
พิษเท่านัน”)
้
ค่าระวางนํ ้าหนัก 20 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %

ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)

 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มที่ สงั่ เพิ่ม,
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
 ค่าธรรมเนียมนํ ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ ้น
เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุ ณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อ
ได้ รับค่ามัดจําแล้ วเท่านัน้
 งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดินทาง
กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริ ษัทฯจะคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ,
ค่าวีซา่ , ค่ามัดจําห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทําเรื่ อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึง่ ไม่สามารถ
แจ้ งได้ วา่ จะสามารถคืนเงินได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้ บริ การอื่นๆ เป็ นสําคัญ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
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 ทางบริ ษัทได้ สํารองที่นงั่ พร้ อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
 นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้ องเป็ น
ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกายและอํานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double)
และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบนํ ้า
ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย
การเดินทางเป็ นครอบครั ว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก,
และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้ องให้ การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รั บผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การ
แจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้ าและออกจากประเทศ
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนันจะต้
้ องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้ านยา
ร้ านไม้ ไผ่, ร้ านมะพร้ าว, ร้ านขนม เป็ นต้ น หากท่านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ อ งจ่ายค่าทัวร์ เพิ่ม ทางบริ ษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
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 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ ้นไป ออกเดินทางได้ แน่นอน ถ้ าจํานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทาง
บริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้ าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบิน
เวียดนาม และ จะคอยบริ การทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็ นอย่างดี แต่ถ้าตํ่ากว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ ปนัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
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