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เวียดนามกลาง สบาย...สบาย
ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
โดยสารการบินบางกอกแอร์ เวย์ (PG)
ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋า
1. เที่ยวชม ดานัง เมืองแห่ งภูเขาหินอ่ อนและชายหาดขาวสวย
2. เทีย่ วชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่ าทีม่ ีโบราณสถานอยู่ทวั่ เมือง
3. เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทีส่ วยงามและเงียบสงบ
4. ขึน้ สู่ ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้ าทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก
5. ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่ มแห่ งเมืองเว้ ต้งั อยู่ริม
แม่ นํา้ หอม
6. ล่ องเรื อมังกร ชมแม่ นํา้ หอม แหล่ งกําเนิดมาจากบริเวณต้ นนํา้ ทีอ่ ุดมไปด้ วยดอกไม้ ป่าที่ส่ง
กลิน่ หอม
7. พักผ่ อนก่ อนขึน้ เครื่ อง ณ ห้ องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์ เวย์
8. FREE WIFI ON BUS
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุ งเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวังเว้-สุ สานจักรพรรดิไคดิงห์
2
3
4

เมืองเว้-ล่องเรื อมังกรชมแม่น้ าํ หอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอันสะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน – ดานัง
ดานัง-นัง่ กระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-วัดลิงห์อ้ ึง-Fantasy Park-สะพานแห่ง
ความรัก-สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานังกรุ งเทพฯ

เช้ า เทีย่ ง คํา่
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โรงแรมที่พกั
JASMINE 3* HOTEL หรื อ
เที่ยบเท่า
GALAVINA 3* HOTEL
หรื อเที่ยบเท่า
GALAVINA 3* HOTEL
หรื อเที่ยบเท่า
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วันแรก
08.30 น.
11.00 น
12.40 น.

คํา่
ที่พกั

วันทีส่ อง
เช้ า

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้ -พระราชวังเว้ -สุ สานจักรพรรดิไคดิงห์ - ลองเรื อชมแม่ นํา้ หอม
พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์ เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับ (ระหว่ างรอขึน้ เครื่ อง ท่ านสามารถใช้ บริการ เล้ าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ได้ ค่ะ มีอาหาร และนํา้ ดื่ม
บริการ)
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 (มีบริการอาหาร และเครื่ องดื่ม)
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น
นําท่านเดินทางเดินทางสู่ เมือง ดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ วทั้งขนาดและความสําคัญ
ตั้งอยูร่ ะหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสู งตอนกลาง นําท่ านออกเดินทางสู่ เมือง เว้ ตั้งอยูใ่ จกลางของประเทศ อยูห่ ่ างจาก
ชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์เหวียนซึ่ งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้า
โจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋ สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็น
ส่ วนหนึ่ งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่ วน และได้เสื่ อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์
เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปั ตยกรรมที่ล้ าํ ค่ามี
แบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ าํ หอมด้วย โดยนําท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน
ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็ นผูล้ งทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่าน
ภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขดุ ลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพื่อ
เชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ นําท่ านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็ นที่รับรองเชื้อ
พระวงศ์ระดับสู งและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จดั งานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน
ผนังตกแต่งด้วยนํ้ามันครั่งสี แดงและลวดลายสี ทอง มีตาํ หนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิ ราชวงศ์เหวียน
และนําท่ านชม สุ สานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่ งเป็ นสุ สานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุ สานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์
เหวียนแห่ งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นตุ๊กตาหิ น ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุ สานจิ๋ นซี ฮ่องเต้
นําท่ าน ล่ องเรื อมังกร ชมแม่ นํา้ หอม แหล่งกําเนิดมาจากบริ เวณต้นนํ้าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็ นแม่น้ าํ
สายสั้นๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บา้ นชาวนํ้าให้เห็นอยูเ่ ป็ นระยะๆ ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพ้ ืนบ้ าน
บนเรือสาราญ (ใช้เวลาล่องเรื อโดยประมาณ 45-60 นาที)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้าสู่ ที่พกั JASMINE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พัก 1 คืนใน เว้

เมืองเว้ -ล่องเรื อมังกรชมแม่ นํา้ หอม-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน- สะพานญีป่ ุ่ นบ้ านเลขที่ 101 –เมือง ฮอยอัน
ดานัง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า
6 องค์คอยปกป้องเจดียแ์ ห่ งนี้ ภายในเจดียม์ ีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์ อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยูใ่ นตู ้
กระจก และนําท่าน เพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่ มแห่ งเมืองเว้ต้ งั อยูต่ ิดริ มแม่น้ าํ หอม มี 2 ชั้น ขาย
ทั้งสิ นค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจําวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคัง่

เทีย่ ง

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ระหว่างทางนําท่านแวะชม หมู่บ้านหินอ่ อน (Marble Village) ก่อตั้งขึ้นในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 และมีชื่อเสี ยงด้าน
ประติมากรรมหิ นอ่อน เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ประเทศสําหรับการออกแบบหิ นอ่อนที่ซบั ซ้อน ช่างฝี มือได้ใช้หินจากเทือกเขา
Marble เพื่อผลิตเครื่ องมือศิลปะและเฟอร์นิเจอร์มานานหลายศตวรรษ

รหัสทัวร์ : THG12-PG-VN-1SEP-22DEC17

คํา่

จากนั้นเดินทางสู่ เมือง ฮอยอัน ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ ทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรื อเก่าที่เจริ ญรุ่ งเรื องมากในชื่ อ
ไฟโฟฮอยอันเป็ นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับ
ความเสี ยหายจากการสู ้รบและแม่น้ าํ ตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มี
สภาพบ้านเรื อนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่ งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่ ม
ให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ของสถาปั ตยกรรมที่ล้ าํ ค่า นําท่ าน
เดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็ นรู ปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสี เขียวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรง
กลางสะพานมีเจดียท์ รงสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จัว่ ฟุกเกี๋ยน บ้านประจําตระกูลที่สร้าง
ขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พบปะของผูค้ นที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่ เดี ยวกัน นําท่านเดินทางสู่
บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่
สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณี ต ด้านหน้าจะทําเป็ นร้านบูติก ด้านหลังเป็ นที่เก็บ
สิ นค้า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิ ดโล่งเห็นท้องฟ้ า และมีเฉลียงเชื่ อมต่อส่ วนที่พกั อาศัยหลายส่ วน รู ปแบบของ
หลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ ท่านเดินชมเมือง ซื้ อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูใ่ นบ้านโบราณ
ยิง่ เดินชมเมืองก็จะรู ้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิ พลจากจีนและญี่ปุ่น
ซึ่ งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรื อน วัดวาอาราม เจดีย ์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า
บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมืองฮอยอัน
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองดานัง

ทีพ่ กั

วันทีส่ าม

นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พัก 1 คืนใน ดานัง

ดานัง-นั่งกระเช้ าขึน้ -ลง บานาฮิลล์ -Fantasy Park-สะพานแห่ งความรัก-สะพานมังกร
ตลาดฮานดานัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนัง่ กระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสู งถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็ นกระเช้า
ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.
2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ ท และได้ชื่นชมกับสุ ด
ยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรี สอร์ ทและสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยูท่ าง
ตะวันตกของดานัง ซึ่ งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่ งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาว
ฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็ นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พกั สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อใช้เป็ นที่พกั ผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาน่ าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ )
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK **ราคานีไ้ ม่ รวมค่ ากิจกรรมต่ างๆอาทิ ฯลฯ (ค่ ารถไฟชมสวน
ดอกไม้ 150 บาท พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ ง) ซึ่ งมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญ
กับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรื อจะเลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึกของสวนสนุก ได้เวลานําท่ านนั่ง
กระเช้ ากลับสู่ ดานังจากนั้นนําท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่ งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว
666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าํ ฮัน เปิ ด
ให้บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่ งสะพานมังกร
แห่ งนี้เป็ น Landmark แห่ งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่ งมีรูปปั้ นที่มีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นนํ้า คล้ายๆสิ งคโปร์ (วัน
เสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นนํ้า และพ่นไฟเป็ นเวลา 5 นาที) นําท่ านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง
ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ าํ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริ มแม่น้ าํ เป็ นรู ปปั้ นหญิงสวยงาม มีท้ งั
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ของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ
คํา่
พักที่

วันทีส่ ี่
เช้ า

13.35 น.
15.15 น.

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรื อเทียบเท่ า พัก 1 คืนใน ดานัง

ดานัง-นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมวัดหลินอึง๋ -ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง๋ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหิ นอ่อนสู งใหญ่ยนื โดดเด่นสู ง
ที่สุดในเวียดนาม ซึ่ งมีทาํ เลที่ต้ งั ดี หันหน้าออกสู่ ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดวกบัวสง่างาม
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่ น
ชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหิ นอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุก
อย่างของมนุ ษย์ซ่ ึ งแฝงไว้ด้วยคติ ธรรมอย่างลึกซึ้ ง ได้เวลาอันสมควรแก่ เวลานําท่านเดิ นทางสู่ Danang
International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ PG948
คณะเดินทางถึงท่ าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 6 เดือน หรื อ 180 วัน
ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่ างตํ่า 6 หน้ า

กําหนดการเดินทาง
01-04, 15-18 ก.ย. 60
6-9, 13-16, 27-30 ต.ค. 60
03-06, 10-13, 17-20, 24-27 พ.ย. 60
1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ธ.ค. 60

ผู้ใหญ่ พกั ห้ อง
ละ 2 ท่ าน

11,999.12,999.12,999.12,999.-

เด็กไม่ มีเตียง
เด็กมีเตียงพักกับ
พักกับผู้ใหญ่ 2
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
ท่ าน

11,999.12,999.12,999.12,999.-

11,999.12,999.12,999.12,999.-

พักเดี่ยวเพิม่

3,000.3,000.3,000.3,000.-

ทัวร์ นีไ้ ม่ มีราคาเด็ก
ราคาจอยแลนด์ ไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน หักออก ท่ านละ 3,500.- //
ราคาเด็กทารก INFANT (ไม่ มีค่าใช้ จ่าย ต้ องเอาสู ติบัตรตัวจริงไปแสดงตัวเท่ านั้นนะ)
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หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น รวม 150/วัน/คน
รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน
***ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย แล้ วแต่ ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้ าทัวร์ ***
** แจกนํา้ ดื่ม 1 ขวด เฉพาะวันที่เดินโปรแกรมทัวร์ **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั้น
2.ค่าที่พกั ห้องละ2-3ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
- เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม
- กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในเวียดนามมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่
มีอ่างอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน บางกอกแอณื เวย์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เอมิเรตส์ Economy class 30 กิโล /
เอมิเรตส์ Business class 40 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาหบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสํ าหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น และ ทิปคนขับรถ รวม 150 บาท / ท่าน/ วัน รวมตลอดทั้งการเดินทาง 600 บาท / คน
*** ส่ วนทิปของหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจในการให้ บริการ ***
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6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั ฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจํา
1. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
2. แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 5,000 บาท
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 15 วันก่ อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
4. สํ าหรั บผู้โดยสารทีไ่ ม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่ านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ ามัดจําทั้งหมด
4.5 ยกเว้ นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั
จําที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา
หรื อ ค่ าทัวร์ ท้งั หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สํ าคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศเวียดนามโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและเวียดนาม ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น ลูกค้ าทุกท่ านต้ อง
ผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้งั สิ้น**
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุ :
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
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ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั
ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้
เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุม
โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนีก้ ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ
ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

