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วันแรก

กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร

12.00 น.

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 638
เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)

15.10 น.
17.00 น.

 ( - /-/เย็น)

**เฉพาะพีเรียด29 มี.ค.-01 เม.ย.62 เนื่องจากทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบินออกจากดอนเมืองเวลา 16.40 ถึง18.20 น.
14.00 น.
พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้ น 2 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ ทุกท่ าน
16.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเทีย่ วบิน FD 638

18.20 น.

จากนั้น

เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็ นเมืองแห่ งหาดทรายขาว และ ภูเขาหิ นอ่อนเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ
และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริ ญและเติบโต มาจากหมู่บา้ นชาวประมงจนกลายเป็ น
เมืองท่าที่สาคัญ
นาท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสาเร็ จ
แห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน
ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ
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และเป็ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิ ดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปั ตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว

ค่า

วันทีส่ อง
07.00 น.
จากนั้น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั **โรงแรม Regina Danang Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

บานาฮิลล์ • นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ บานาฮิลล์ • หมู่บ้านกัม๊ ทาน • นั่งเรื อกระด้ ง • ล่องเรื อสู่ Hoi An Impressions
Theme Park ชมการแสดงโชว์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็ นที่ตากอากาศที่ ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้คน้ พบในสมัยที่ ฝรั่งเศสเข้ามา
ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พกั โรงแรมสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้
เป็ นสถานที่พกั ผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นงั่ กระเช้าด้วยความเสี ยวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิว
ธรรมชาติ ท้ งั น้ า ตก Toc TienและลาธารSuoi no จากนั้น นั่ งกระเช้ าขึ้นสู่ บานาฮิ ลล์ ก ระเช้า แห่ งบานาฮิ ลล์น้ ี
ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะ
มีความยาวทั้งสิ้ น 5,042 เมตรและเป็ นกระเช้า ที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอก
และบางจุดมีเมฆลอยต่ ากว่ากระเช้าพร้ อมอากาศบริ สุทธิ์ อันสดชื่ นจนทาให้ท่านอาจลื มไปเสี ยด้วยซ้ าว่าที่ นี่
ไม่ใช่ยโุ รปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความ
สู ง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์นาท่านชม สะพานสี ทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุ ดตั้งโดดเด่น
เป็ นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์
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จากนั้น

นาท่านสู่ จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นกั ท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซ่ ึ งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและ
จินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่ าเครื่ องเล่ นบนสวนสนุก ยกเว้ น รถรางและ
บ้ านผีสิงที่ไม่ รวมให้ ในรายการ)ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่นในหลายรู ปแบบเช่ น
ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆเครื่ องเล่นเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรื อช้อปปิ้ งซื้ อของที่ระลึกภายในสวน
สนุ กอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์ กนั อย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุ กสนานต่อกับเครื่ องเล่น
นานาชนิดอย่างจุใจ

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่ าฮิลล์
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จากนั้น

ค่า
จากนั้น

เดิ นทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุ กสนานไปกับกิ จกรรม!!นั่งเรื อกระด้ งCam Thanh Water Coconut Village
หมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูใ่ นสวนมะพร้าวริ มแม่น้ า อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ
ล่ อ งเรื อท่ า นจะได้ ช มวัฒ นธรรมอั น สวยงาม
ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะ
หยอกล้ อ กัน ไปมาน าที่ พ ายเรื อมาเคาะกัน เป็ น
จังหวะดนตรี สุดสนุ กสนาน (**สาหรั บการเข้ าชม
หมู่ บ้านทางทัวร์ ได้ จัดให้ ท่านนั่ งเรื อกระด้ ง (รวม
ในค่ าบริการแล้ ว และเป็ นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิป
ให้ แก่คนพายเรื อ ท่านละ 40 บาท/ต่ อท่าน/ต่ อทริป)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ าน ล่ องเรื อสู่ Hoi An Impressions Theme
Park ชมโชว์ สุ ด อลัง การที่ มี ชื่ อ ว่า “ความทรงจ า
แห่ งเมื อ งฮอยอั น ” แสดงถึ ง วัฒ นธรรมแล ะ
ประวัติศาสตร์ เรื่ องราวต่างๆของเมื องฮอยอัน ชม
แสงสี เสี ยงอันอลังการ นักแสดงชายและหญิงกว่า
500 ชีวติ ให้ท่านเพลิดเพลินชมโชว์อนั น่าตื่นตาตื่น
ใจ จากนั้น นาท่านเข้าพักที่ PHO HOI RIVERSIDE
HOTELหรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว**
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**หมายเหตุ ในกรณีทไี่ ม่ สามารถชมโชว์ได้ หรื อโชว์ปิดทาการแสดง ทางผู้จัดจะทาการคืนเงินให้ ท่านละ 8 USD ค่ ะ**

วันทีส่ าม
07.00 น.

ฮอยอัน • วัดฟุ๊ กเกีย๋ น • บ้ านโบราณ • สะพานญีป่ ุ่ น • ศาลกวนอู • วัดลินห์ องึ๋ • เว้ • สุ สานกษัตริย์ไคดิงห์ •
เจดีย์เทียนมู่ • ตลาด Dong Ba • ลงเรื อมังกรล่องแม่ นา้ หอม
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็ นเมือง
ท่าการค้าที่สาคัญแห่ งหนึ่งในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และเป็ นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็ นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็ น
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แม้วา่ จะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่ อยๆแต่ก็ยงั คงรู ปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้
จากนั้น นาท่ านชม วัดฟุ๊ กเกี๋ยน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นที่พบปะของ
คนหลายรุ่ น วัดนี้ มีจุดเด่ นอยู่ที่ง านไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุ ญต่ออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนาธู ปที่ขดเป็ นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน นาชม Old House of Tan Sky
บ้ านโบราณซึ่ งเป็ นชื่ อเจ้าของบ้านเดิ มชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมือง
ฮอยอัน สร้ างมากว่า 200 ปี ปั จจุบนั ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่ นที่เจ็ด
ของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสานระหว่างอิ ทธิ พลทางสถาปั ตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และ
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เวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อก
ทาเป็ นร้ า นบู ติค ด้า นหลัง ติ ดถนนอี ก สายหนึ่ ง
ใกล้แม่น้ าทูโบนมีประตู ออกไม้ สามารถชมวิว
ทิ วทัศ น์ และเห็ นเรื อพายสั ญจรไปมาในแม่ น้ า
ทู โ บนได้ เ ป็ นอย่ า งดี น าชม สะพานญี่ ปุ่ นซึ่ ง
สร้างโดยชุ มชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี มาแล้ว
กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ ที่สร้ างขึ้นเพื่อ
สวดส่ งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่
ใต้พิภพส่ วนตัวอยูท่ ี่อินเดียและหางอยูท่ ี่ญี่ปุ่น ส่ วนลาตัวอยูท่ ี่เวียดนาม เมื่อใดที่มงั กรพลิกตัวจะเกิดน้ าท่วมหรื อ
แผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้ โดยตอกเสาเข็มลงกลางลาตัวเพื่อกาจัดมันจะได้ไม่เกิ ดภัยพิบตั ิข้ ึนอีก
ชม ศาลกวนอู ซึ่ งอยู่บนสะพาน ญี่ ปุ่นและที่ ฮอยอันชาวบ้านจะนาสิ นค้าต่าง ๆไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่
นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้ อของที่ระลึก เป็ นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองเว้

จากนั้น

เทีย่ ง
จากนั้น

แวะสักการะ วัดลินห์ อึ๋ง เป็ นวัดที่ ใหญ่ ที่สุดของเมื องดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ นสถานที่ บู ชาเจ้าแม่
กวนอิ มและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่ อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้ ยงั มี รูปปั้ นปู นขาวเจ้าแม่กวนอิ มซึ่ งมี
ความสู งถึ ง 67 เมตรตั้งอยู่นฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้ อง
คุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่ งนี้นอกจากเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านมากราบไหว้
บูชาและขอพรแล้วยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่
มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็ นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยูใ่ นประเทศเวียดนามใช้
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จากนั้น

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
นาท่ านชม สุ สานกษัตริ ย์ไคดิงห์ สุสานแห่ งนี้ เป็ นเพียงสุ สานเดี ยวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม
ตะวันออกเข้ากับสถาปั ตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุ สานได้รับการตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่า นาท่ าน
ชม เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋ งจีนแปดเหลี่ยมสู งลดหลัน่ กัน 7 ชั้นซึ่ งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่น
อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าหอม

จากนั้น

อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Dong Ba เป็ นตลาดใหญ่ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ งแม่น้ าหอมรอบนอกจะเป็ นสิ นค้าของที่ระลึ กเป็ น
ส่ วนมาก ด้านในเป็ นของใช้ ทัว่ ไป

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่าน ลงเรื อมังกรล่องแม่ นา้ หอม พร้ อมชมการแสดงและดนตรีพืน้ เมือง
พักที่ THANH LICH HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
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วันทีส่ ี่

เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเยีย่ มชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์ เหวียนพระราชวังแห่ งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยา
ลองเคยเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์เหวียน13 พระองค พระราชวังแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองเป็ น
มรดกตกทอดอันยิง่ ใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่ อของจีน

พิเศษ!!นาท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็ นจุดเด่ นและเอกลักษณ์ ของ
เวียดนาม (**สาหรับการเข้ าชมเมืองทางทัวร์ ได้ จัดให้ ท่านนั่งรถสามล้ อ (รวมใน
ค่ าบริการแล้ว และเป็ นธรรมเนียมทีต่ ้ องมีค่าทิปให้ แก่คนขี่สามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่ อ
ท่าน/ต่ อทริป)
จากนั้น
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองดานัง
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
นาท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้ งใน ตลาดฮาน ซึ่ งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด
เช่น ผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็ ฯตลาดสดและขายสิ นค้า
พื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
17.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
เทีย่ วบินที่ FD639 ** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
19.35 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
......................................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์...ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 มี.ค.62
05 เม.ย.62
06 เม.ย.62
10 เม.ย.62
11 เม.ย.62
12 เม.ย.62
13 เม.ย.62
14 เม.ย.62
15 เม.ย.62
19 เม.ย.62
20 เม.ย.62
26 เม.ย.62
27 เม.ย.62
28 เม.ย.62
03 พ.ค.62
04 พ.ค.62
10 พ.ค.62
11 พ.ค.62
17 พ.ค.62

01 เม.ย.62
08 เม.ย.62
09 เม.ย.62
13 เม.ย.62
14 เม.ย.62
15 เม.ย.62
16 เม.ย.62
17 เม.ย.62
18 เม.ย.62
22 เม.ย.62
23 เม.ย.62
29 เม.ย.62
30 เม.ย.62
01 พ.ค.62
06 พ.ค.62
07 พ.ค.62
13 พ.ค.62
14 พ.ค.62
20 พ.ค.62

34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

11,900
14,900
15,900
13,900
14,900
16,900
16,900
16,900
15,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
11,900
15,900

11,900
14,900
15,900
13,900
14,900
16,900
16,900
16,900
15,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
13,900
12,900
12,900
11,900
15,900

10,900
13,900
14,900
12,900
13,900
15,900
15,900
15,900
14,900
12,900
11,900
12,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
10,900
14,900

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
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18 พ.ค.62
24 พ.ค.62
25 พ.ค.62
31 พ.ค.62

21 พ.ค.62
27 พ.ค.62
28 พ.ค.62
03 มิ.ย.62

34+1
34+1
34+1
34+1

14,900
12,900
12,900
11,900

14,900
12,900
12,900
11,900

13,900
11,900
11,900
10,900

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

อัตราค่าบริการรวม










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 )
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่ 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 ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อ นการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคื นเงินค่ ามัด จาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุด เทศกาล,
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 ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ 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) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึ้นไป จึ งออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ
จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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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 เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้ 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 ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทาง
เรียบร้ 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 ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ
จะถือว่ 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 Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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 การท่ องเทีย่ วประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเทีย่ ว

ดังกล่าว คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์ เพิม่ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารทีป่ ระเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักทีป่ ระเทศเวียดนาม
 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 ละชั้นจะมีเพียง
ไม่ กหี่ ้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีลฟิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

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