วันแรก

07.30 น.
10.50 น.

12.30 น.

จากนั้น

กรุ งเทพฯ – สนามบินดานัง – เว้ – พระราชวังเว้ – ตลาด Dong Ba – ลงเรื อมังกรล่องแม่ นํ้าหอม
 ( - / ขนมปังบัน๋ หมี่ /
เย็น)

พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคาน์ เตอร์ Q สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เวย์
VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้ าที่อาํ นวยความสะดวกแก่ทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960

เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่น
ที่เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็ นเมืองแห่ งหาดทรายขาว และภูเขาหิ น อ่อนเป็ นเมืองท่าที่
สําคัญและเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้ เจริ ญและเติบโต มาจากหมู่บา้ นชาวประมงจน
กลายเป็ นเมืองท่ าที่สาํ คัญ ** บริการขนมปั งบั๋น หมี่ Banhmi เป็ นอาหารของเวีย ดนามหรื อแซนวิชเวีย ด
นาม**
เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มี
แบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้ นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็ นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่ งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง นําท่านชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์ เหวียน พระราชวังแห่งนี้
สร้ า งขึ้ นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัย ยาลองเคยเป็ นที่ ป ระทับ ของพระมหากษัต ริ ย์ร าชวงศ์เ หวี ย น 13
พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองเป็ นมรดกตกทอดอันยิง่ ใหญ่และงดงามแห่ งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้ น
ตามแบบแผนความเชื่อของจีน

จากนั้น

อิสระชอปปิ งที่ ตลาด Dong Ba เป็ นตลาดใหญ่ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ หอมรอบนอกจะเป็ นสิ นค้าของที่ระลึกเป็ น
ส่วนมาก ด้านในเป็ นของใช้ทว่ั ไป

คํา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ าน ลงเรื อมังกรล่องแม่นาํ้ หอม พร้ อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม

จากนั้น

วันทีส่ อง
07.00 น.

เว้ – เจดีย์เทียนมู่ – สุ สานกษัตริย์ไคดิงห์ – นั่งสามล้อซิโคล่ – ดานัง – บาน่ าฮิลล์
 ( เช้ า / กลางวัน / เย็น)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นํา ท่ า นชม เจดี ย์ เ ที ย นมู่ ทรงเก๋ ง จี น แปดเหลี่ ย มสู ง ลดหลัน่ กัน 7 ชั้น ซึ่ งแต่ ล ะชั้น แทนภพต่ า ง ๆ ของ
พระพุทธเจ้า ตั้งเด่ นอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าํ หอม จากนั้น นําท่ านชม สุ สานกษัตริ ย์ไ คดิง ห์ สุ สานแห่ งนี้ เป็ นเพีย ง
สุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้ น
สุสานได้รับการตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่า

เที่ยง
บ่ าย
จากนั้น

จากนั้น

พิเศษ!! นําท่ านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็ นจุดเด่ นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (ไม่รวม
ค่าทิปคนขี่สามล้อ ท่ านละ 40 บาท/ต่อท่ าน/ต่อทริป)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองดานัง
เดินทางสู่ บาน่ าฮิลล์ บาน่ าฮิลล์เป็ นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้คน้ พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามา
ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พกั โรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อ
ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสี ยวพร้อมความสวยงามเราจะได้
เห็นวิวธรรมชาติท้งั นํ้าตก Toc Tien และ ลําธาร Suoi no (ในฝัน)
นั่ง กระเช้ าขึ้นสู่ บานาฮิลล์ กระเช้าแห่ งบานาฮิลล์น้ ี ได้รับการบันทึ ก สถิติ โ ลกโดย World Record ว่าเป็ น
กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็ นกระเช้าที่สูง
ที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมี เมฆลอยตํ่ากว่ากระเช้า พร้อมอากาศ
บริ สุทธิ์อนั สดชื่นจนทําให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซํ้าว่าที่นี่ไม่ใช่ยโุ รปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้ง
ปี ประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์
นําท่านชม สะพานสี ทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุ ดตั้งโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่ า
ฮิลล์

บ่าย

เย็น

จุดที่ สร้ างความตื่น เต้นให้นัก ท่องเที่ย วมองดู
อย่างอลังการที่ซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานาน
และจิ น ตนาการของการผจญภัย ที่ ส วนสนุ ก
The Fantasy Park (รวมค่ าเครื่ องเล่ นบนสวน
สนุ ก ยกเว้ น หุ่นขี้ผึง้ ที่ไม่ รวมให้ ในรายการ)ที่
เป็ นส่ วนหนึ่ งของบาน่ าฮิ ลล์ท่านจะได้พบกับ
เครื่ อ งเล่ น ในหลายรู ป แบบเช่ น ท้า ทายความมัน ส์ ข องหนัง 4D, ระทึ ก ขวัญ กับ บ้า นผีสิ งและอื่ น ๆ ถ้า
ไดโนเสาร์ เกมส์สนุก ๆ เครื่ องเล่นเบา ๆ รถไฟเหาะแมงหมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสัน่ ประสาท
อีกมากมายหรื อชอปปิ งซื้ อของที่ระลึกภายในสวนสนุ กอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์
กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
 บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่ าฮิลล์
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั **โรงแรมMecure Bana Hill French Village บนบาน่ าฮิลล์

วันทีส่ าม
07.00 น.

บาน่ าฮิลล์ – วัดลินห์ องึ๋ – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกัม๊ ทาน – นั่งเรื อกระด้งฮอยอัน – วัดจีน –
บ้านโบราณ – สะพานญีป่ ุ่ น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร
 (เช้ า / กลางวัน / เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
โรงแรม

จากนั้น

เที่ยง

สัก การะ วัด ลิน ห์ อ๋ึง เป็ นวัด ที่ ใหญ่ ที่สุ ด
ของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ข องวัด
เป็ นสถานที่ บูชาเจ้าแม่ ก วนอิม และเทพ
องค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบ
นี้ นอกจากนี้ ยัง มี รู ปปั้ นปู น ขาวเจ้า แม่
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยูบ่ น
ฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้
ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝั่งวัดแห่งนี้ นอกจาก
เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม
เป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง
จากนั้น เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็ นเมืองท่า การค้าที่สาํ คัญแห่ งหนึ่ งใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และเป็ นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก
องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่ อย ๆ
แต่ก็ยงั คงรู ปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นาํ ท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองฮอยอัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว

จากนั้น

เ ดิ น ท า ง สู่ ห มู่ บ้ า น กั๊ ม ท า น
สนุ ก สนานกับ การนั่ ง เรื อ กระด้ ง
Cam Thanh Water Coconut
Villageหมู่ บ้านเล็ก ๆในเมื องฮอย
อัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้ าวริ มแม่น้ ํา
ในอดี ต ช่ ว งสงครามที่ นี่ เ ป็ นที่ พ ัก
อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของ
คนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ
ล่องเรื อท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบ้านจะขับ ร้ อ งเพลง
พื้นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที่พายเรื อมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สุดสนุ กสนาน (ไม่
รวมค่าทิปคนพายเรื อ ท่ านละ 40 บาท/ต่อท่ าน/ต่อทริป) จากนั้น นําท่านชม วัดจีน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นที่พบปะของคนหลายรุ่ น วัดนี้มีจุดเด่นอยูท่ ี่งานไม้แกะสลักลวดลาย
สวยงามท่าน สามารถทําบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเป็ นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็ น
สิริมงคลแก่ท่าน นําชม Old House
of Tan Skyบ้ านโบราณ ซึ่ งเป็ นชื่ อ
เจ้าของบ้า นเดิ ม ชาวเวีย ดนามที่ มี
ฐานะดี ชมบ้า นไม้ที่ เ ก่ า แก่ แ ละ
สวยงามที่ สุ ดของเมื อ งฮอยอั น
สร้ างมากว่า 200 ปี ปั จ จุ บนั ได้รั บ
การอนุ รั ก ษ์ไว้เป็ นอย่า งดี และยัง
เป็ นที่ อยู่อาศัย ของทายาทรุ่ น ที่เจ็ด
ของตระกูล การออกแบบตัวอาคาร
เป็ นการผสมผสานระหว่างอิทธิพล
ทางสถาปั ตยกรรมของจี น ญี่ ปุ่น และเวีย ดนาม ด้านหน้าอาคารติ ด ถนนเหวีย นไทฮ็อกทําเป็ นร้ านบู ติ ค
ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้ าํ ทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรื อพายสัญจร
ไปมาในแม่น้ าํ ทูโบนได้เป็ นอย่างดี นําชม สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี มาแล้ว
กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่สร้างขึ้ นเพื่อสวดส่ งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภ พ
ส่ วนตัว อยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ ปุ่น ส่ วนลําตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มงั กรพลิกตัวจะเกิ ดนํ้าท่ วมหรื อ
แผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้ โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบตั ิข้ ึ น
อีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ ฮอยอันชาวบ้านจะนําสิ น ค้าต่ าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขาย
ให้แก่นกั ท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็ นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น

นําท่ านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีก
หนึ่ งที่เที่ ยวดานังแห่ งใหม่สะพานมังกรไฟ
สัญลักษณ์ความสําเร็ จแห่ งใหม่ของเวียดนาม
ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6
เลนส์ เชื่ อ มต่ อ สองฟากฝั่ ง ของแม่ น้ ําฮัน
ประเทศเวีย ดนามสะพานมังกรถูก สร้ างขึ้ น
เพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็ นสัญลักษณ์
ของการฟื้ นคื น ประเทศ และเป็ นการฟื้ นฟู
เศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยได้เ ปิ ดใช้ง าน
ตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนาม
เมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
คํา่
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั LAVENDER DANANG HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนามวันที่สี่
ดานัง – ชอปปิ งตลาดฮาน – กรุงเทพฯ
 ( เช้ า/-/- )
07.00 น.
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้น
นําท่านเดินเที่ยวและชอปปิ งในตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ
เป็ นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.15 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

จากนั้น

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

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์ ...บาน่ าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน VZ
เริ่มเดินทาง

03 ธ.ค.62
10 ธ.ค.62
17 ธ.ค.62
22 ธ.ค.62
24 ธ.ค.62
27 ธ.ค.62
28 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62
03 ม.ค. 63
07 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
21 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63
07 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
18 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
11 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63

กลับจากเดินทาง จํานวน

06 ธ.ค.62
13 ธ.ค.62
20 ธ.ค.62
25 ธ.ค.62
27 ธ.ค.62
30 ธ.ค.62
31 ธ.ค.62
03 ม.ค. 63
06 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
20 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
10 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
02 มี.ค. 63
14 มี.ค. 63
23 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

15,900

15,900

14,900

4,000

34

15,900

15,900

14,900

4,000

34

15,900

15,900

14,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

11,900

11,900

10,900

4,000

34

11,900

11,900

10,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

11,900

11,900

10,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

13,900

13,900

12,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

11,900

11,900

10,900

4,000

34

13,900

13,900

12,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

34

13,900

13,900

12,900

4,000

34

12,900

12,900

11,900

4,000

อัตราค่าบริการรวม

 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ - ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนาํ้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่าระวางนํา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่ รวม

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ทีไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน, อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ, ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนํา้ ใจของทุกท่ านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้ อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :

• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่ านขึ้น ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ย หายต่ อ ทางบริษัทฯ และผู้เดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เ ดินทางจํานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดิน ทางในกรณีที่มีผ้ ูเ ดิน ทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เ ลื่อ นวัน
เดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบิน
เพราะถือว่าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั้น หนังสื อเดินทางห้ ามขาด ห้ ามชํารุ ด ห้ าม
เปี ยกนํา้ ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ างอื่นที่ไม่ใช่ สแตมป์ จากศุ ลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็ นเอกสาร
ราชการ สํ าคัญอย่ างยิ่ง ไม่ เช่ นนั้นพาสปอร์ ตของท่ านจะไม่ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง,
การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ
เจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรื อเหตุภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่ อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ ท่านไม่ เ ดิน ทางพร้ อ มคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อ นวัน หรื อ คืน เงิน และไม่
สามารถเปลี่ยนชื่ อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่านํ้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษัท
สงวนสิทธิ์ปรับราคาตัว๋ ดังกล่าว
 เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่ เ ดิ น ทางช่ ว งวั น หยุ ด หรื อ เทศกาลที่ต้ อ งการั น ตีมัด จํา กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตัว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มกี ารชํารุด เปี ยกนํา้ การขีดเขียนรู ปต่างๆหรื อแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน
ที่ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง
หาก ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทําให้
ท่ านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้อง
ทําพาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตัง้ ครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้ าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยวดังกล่าว
คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่ านใดไม่เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์ เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอ
ถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเล
ก็จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้ องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple Room)
ห้ องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันบางโรงแรมอาจจะไม่มหี ้ องพักแบบ 3 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียง
เสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่ มอี ่างอาบนํา้ บางโรงแรมแต่ละชั้นจะมี
เพียงไม่ กหี่ ้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ตดิ กันและอาจจะได้ คนละชั้นและบาง
โรงแรมอาจจะไม่มลี ฟิ ต์ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

