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เวียดนามกลาง... [[ฮอยอัน..เรารักกัน]]
ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR(VZ)
กาหนดการเดินทางเดือน ตุลาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562
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๊
เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บา้ นกัมทาน
นั ่งเรือกระด้งฮอยอัน
นั ่งกระเช้าบานาฮิลล์ สวนดอกไม้ สะพานมือ วัดลินห์อึ๋ง
บริการน้ าดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด + พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นชานาญเส้นทาง

สมนาคุณฟรี !!! ...รับหมวกท่านละ 1 ใบ
ราคานี้ ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็ น 600 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้า
ทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
วันแรก

๊
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ฮอยอัน - เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บา้ นกัมทาน
– นั ่งเรือกระด้งฮอยอัน – วัดฟุ๊ กเกี๋ยน – บ้านโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู-เมืองดานัง

08.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์
(VZ) เค้าท์เตอร์.... ประตู ....โดยมี เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางสาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ

11.10 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่
VZ960 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

12.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ของเมืองดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
แล้ว น าท่ า นรับ สัม ภาระ หลัง จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งเว้ (เวลาประเทศเวี ย ดนามกับ
ประเทศไทยจะเป็ นเวลาเดียวกัน)
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู เฝ๋อ เวียดนาม (1)
เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศเหนื อติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศ
ใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานัง ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอย
ไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนื อ 964 กิโลเมตร เมืองเว้ เคย
เป็ นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม เมืองดานังเป็ นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อน
สลับซับซ้อนและยังเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ เหตุเพราะในแถบนี้ มีหมู่บา้ นชาวประมงจานวนมากจึงทาให้
เกิดเป็ นเมืองท่าทางการค้าที่สาคัญ นาท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน เมืองฮอยอันเป็ นเมืองขนาดเล็ก
ริมฝั ่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม ใน
อดีตเคยเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม.
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโก
ได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็ นมรดกโลก ด้วยเหตุ ผลว่าเป็ นตัวอย่างของเมืองท่าใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรม
ทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รบั การอนุ รกั ษ์
ให้อยูใ่ นสภาพเดิมไว้ได้เป็ นอย่างดี ระหว่างทางนาท่านแวะเข้าห้องน้ าที่ หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน ที่นี้
นับเป็ นหนึ่ งในงานหัตกกรมศิ ลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ลว้ น
ประดิ ษ ฐ์ดว้ ยมือ จากช่ า งหลากหลายแขนง และอิ สระให้ท่ า นได้เลื อกชมงานหัต ศิ ล ป์ ภายในตาม
อัธ ยาศัย จากนั้ น เดิ น ทางถึ ง เมื อ งฮอยอัน น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ า้ นกัม๊ ทาน น าท่ า นสัม ผัส กับ
ประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้ นเล็กๆ ที่ ต้ังอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็ นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ า

เที่ยง

รหัสทัวร์ : THA7-VZ-VN-19OCT18-29MAR19
ล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็ นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปั จจุบนั อาชีพหลักของคนที่นี่จะ
ประกอบอาชีพการทาประมงเป็ นหลัก ในระหว่างที่ให้ท่านทาทากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง นั้นท่านจะ
ได้รบั ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบ้าน และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่น้ันชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการ
ขับร้องพลงพื้ นเมือง และนาไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็ นจังหวะดนตรี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดฟุ๊ กเกี๋ยน เป็ นวัดของชาวสมาคมชาวจีนถิ่นใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมือง
ฮอยอัน สถานที่วดั ฟุ๊ กเกี๋ยนแห่งนี้ ใช้เป็ นสถานที่พบปะของผูค้ นหลายๆรุ่น วัดแห่งนี้ มีจุดเด่นคืองานไม้
แกะสลัก ส่วนใหญ่สลักลวดลายออกไปทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ทุกท่านที่มาวัดฟุ๊ กเกี๋ยนแห่งนี้
ส่วนใหญ่มาทาบุญในเรื่องของการต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณโดยการนาธูปที่ขดเป็ นก้นหอยมาจุดทิ้ งไว้
เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ทุกท่าน จากนั้นนาท่านชม บ้านโบราณ Old House of Tan Sky ซึ่งบ้านหลังนี้ เคย
เป็ นบ้านหลังเดิมของชาวเวียดนามที่ มีฐานะดีในสมัยนั้น บ้านโบราณแห่งนี้ มีความเก่าแก่และมีอ ายุ
มากกว่า 200 ปี ปั จจุบนั ได้บารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่ 7 ของ
ตระกู ล อี ก ด้ว ย ในส่ ว นของการออกแบบนั้ น ตั ว อาคารเป็ นการผสมผสานระหว่ า งอิ ท ธิ พ ลทาง
สถาปั ตยกรรมของประเทศจี น ผสมผสานความเป็ นญี่ ปุ่น และยังคงความดั้งเดิ มของเวีย ดนามไว้
ด้านหน้าและด้านหลังของบ้านหลังนี้ จะติ ดกับถนนด้านหลังจะอยู่ใกล้กับแม่น้ าทูโบนท่านสามารถ
ถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพบรรยายกาศของที่นี้ได้ นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น สะพานแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขั้นจาก
ชุมชนชาวญี่ ปุ่น เมื่อ 400 กว่าปี มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ เชื่อกันว่าสร้างขึ้ นเพื่อสวด
ให้กบั วิญญาณของมังกร ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อที่ว่ามังกรนั้นอยู่ใต้พิภพ ส่วนตัวมังกรนั้นอยู่ที่ประเทศ
อินเดียและหางนั้นอยูท่ ี่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนลาตัวนั้นอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มงั กรเกิดการพลิกตัวจะทา
ให้ปรากฎการ์ณน้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ ปุ่นจึงช่วยกันสร้างสะพานนี้ ขึ้ นมาโดยตอกเสาเข็มลง
กลางลาตัวเพื่อกาจัดมังกรไม่ให้เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก จากนั้ นนาท่านชม ศาลกวนอู ซึ่ งอยู่บนสะพาน
ญี่ปุ่น ละแวกนั้นจะมีชาวบ้านนาสินค้าต่างๆออกมาเรียงรายไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือก
ซื้ อสินค้าที่ ระลึ ก เพื่ อเป็ นของฝาก ส่วนใหญ่สินค้าที่ นักท่องเที่ ยวนิ ยมซื้ อกลับไปจะเป็ นของจาพวก
กระเป๋า และ โคมไฟพื้ นเมือง เป็ นต้น เดินทางส่เมือง ดานัง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง

เย็น

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)

พักที่ ADINA HOTEL / BIEN VANG HOTEL ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สอง

ดานัง – กระเช้าบานาฮิลล์ –สวนดอกไม้-สะพานมือ-บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น)
ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง - ถ่ายรูปชมสะพานมังกร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังจากรับประทานอาหารเช้านาท่านออกเดินทางเพื่อเข้าสู่บานาฮิลล์สถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดใน
เวียดนามกลาง สถานที่แห่งนี้ ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรัง่ เศสเข้ามาปกครองเวียดนาม หลังจากนั้นได้มีการ
สร้างถนนและมีทางอ้อมขึ้ นไปด้านบนของภูเขา และได้เริ่มมีการสร้างสถานที่ตากอากาศโรงแรม และ
รีสอร์ทขึ้ นมา รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน

เที่ยง

จากนั้นนาท่าน นั ่งกระเช้าขึ้ นสู่บานาฮิลล์ กระเช้าแห่งนี้ ได้รบั การบันทึกสถิติโลกจาก World Record
ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าที่ยาวที่สุดในประเภท Non Stop นั้น
หมายถึงการไม่หยุดแวะพัก ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 5,042
เมตร และเป็ นกระเช้าที่ สูงที่ สุด ซึ่ งมีค วามสูง ถึ ง 1,294
เมตร โดยนั กท่องเที่ ยวจะได้สัมผัสกับปุยเมฆเนื่ องจากมี
บางจุดที่กระเช้าจะลอยตา่ ทาให้นักท่องเที่ ยวจะได้สมั ผัส
กับบรรยากาศที่ สดชื่นในยามเช้าจนลืมไปซะด้วยซ้าว่าที่นี้
เอเชีย เพราะสิ่งที่เห็นนั้นเหมือนกับยุโรปเวียดนามนั้นเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ แบบบุฟเฟต์นานาชาติ (4)
หลัง รับ ประทานอาหารให้ทุ ก ท่ า นได้สัม ผัส กับ ประสบการณ์ ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยเสน่ ห์แ ห่ ง ต านานและ
จินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุ ก The Fantasy Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุ ก ยกเว้น
พิพิธภัณฑ์สามมิติและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ) เครื่องเล่นที่เป็ นสวนสนุ กของบานาฮิลล์ให้ท่าน
ได้เล่นเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือกหลากหลายสถานี อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลก
ของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น นอกจากนี้ ยังมีรา้ นช้อป
ปิ้ งให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ ระลึกภายในสวนสนุ กอีกด้วย และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกให้ท่านได้ลอง
พิสูจน์อีกมากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชม สะพานมือ Golden Bridge ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่พึ่งเปิ ดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์
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.

ได้เวลาอันสมควร จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องดานัง เมืองท่าสาคัญของเวียดนามกลาง อยู่ริม
ชายฝั ่งทะเลจีนใต้ นอกจากเมืองสุดฮิตอย่าง ฮอยอัน และ เว้ ดานัง ก็เป็ น
อีกเมืองที่ นักท่ องเที่ ยวแห่กันมาชมธรรมชาติ ให้ท่ านแวะสัก การะ วัด
ลินห์อึ๋ง เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้ เป็ นสถานที่
บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบ้านแถบ
นี้ นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้ นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ซึ่ งมีความสูงถึ ง
67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอย
ปกปั กรักษาและคุม้ ครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั ่ง วัด
แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านได้ให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็ นจานวนมาก จากนั้น
นาท่านชม สะพานมังกร เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพาน
มังกรเปรียบเสมือนเป็ นสะพานแห่งความสาเร็จของประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความยาวของสะพานถึ ง
666 เมตร ความกว้างเกือบเท่ากับถนนถึ ง 6 เลนส์ และเชื่อมต่อกันสองฝากของแม่น้ าฮัน สะพาน
มังกรนี้ ออกแบบและสร้าง ออกมาเพื่ อเป็ นสัญ ลัก ษณ์ข องการฟื้ นฟู ประเทศและฟื้ นฟู ใ นด้านของ
เศรษฐกิจ และได้มีการเปิ ดใช้สะพานแห่งนี้ ในปี 2013 ที่ผ่านมา ด้วยสถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเอกลักษณ์
ความเป็ นประเทศเวียดนามและบวกกับเทคโนโลยีที่ร่วมสมัย ตัวสะพานจึงออกมาในรูปแบบที่สวยงาม
โดยในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ LED หลากสีสนั กว่า 1,000 หลอด อย่างสวยงามตระการตา
ทาให้สะพานแห่งนี้ โดดเด่น
ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์สะพานแห่งนี้ มีการโชว์มงั กรพ่นไฟ พ่นน้ าอย่างอลังการ ในเวลา 21.00 น.
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารพื้ นเมือง (5)

พักที่ ADINA HOTEL / BIEN VANG HOTEL ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

ดานัง – ช้อปปิ้ งตลาดฮาน – กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้ งใน ตลาดฮาน ซึ่งในตลาดมีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้ อหลากหลายชนิ ดไม่ว่าจะ
เป็ น เสื้ อผ้า , กระเป๋า , รองเท้า , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , รวมถึงของหวานช๊อคโกแลตต่างๆ
ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่
VZ961
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
++++++++++++++++++++++++++++++++

13.35 น.
15.15 น.

****วันที่ 15 – 27 ต.ค 2561 BKK-DAD VZ960 11.10-12.50 // DAD-BKK VZ961
13.35-15.15***
ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไปแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเป็ น
BKK-DAD VZ960 10.50-12.30 // DAD-BKK VZ961 13.15-14.55
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
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**อัตราค่าบริการทัวร์**
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องพักคู่ 2 ท่าน

เด็กอายุต ่ากว่า 12
ปี พักกับผูใ้ หญ่

หรือ 3 ท่าน

2 ท่าน

19-21 ต.ค 61

11,555

11,555

3,000

20-22 ต.ค 61

10,555

10,555

3,000

21-23 ต.ค 61

10,555

10,555

3,000

26-28 ต.ค 61

10,555

10,555

3,000

27-29 ต.ค 61

9,999

9,999

3,000

2-4 พ.ย 61

10,555

10,555

3,000

3-5 พ.ย 61

9,999

9,999

3,000

9-11 พ.ย 61

10,555

10,555

3,000

10-12 พ.ย 61

8,999

8,999

3,000

16-18 พ.ย 61

10,555

10,555

3,000

17-19 พ.ย 61

8,999

8,999

3,000

23-25 พ.ย 61

10,555

10,555

3,000

24-26 พ.ย 61

10,555

10,555

3,000

7-9 ธ.ค 61

10,555

10,555

3,000

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
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8-10 ธ.ค 61

11,555

11,555

3,000

9-11 ธ.ค 61

11,555

11,555

3,000

14-16 ธ.ค 61

10,555

10,555

3,000

15-17 ธ.ค 61

10,555

10,555

3,000

21-23 ธ.ค 61

10,555

10,555

3,000

22-24 ธ.ค 61

10,555

10,555

3,000

28-30 ธ.ค 61

13,555

13,555

3,000

29-31 ธ.ค 61

13,555

13,555

3,000

30ธ.ค – 1 ม.ค 62

13,555

13,555

3,000

1-3 ก.พ 62

10,555

10,555

3,000

8-10 ก.พ 62

11,555

11,555

3,000

15-17 กพ 62

10,555

10,555

3,000

16-18 ก.พ 62

10,555

10,555

3,000

17-19 ก.พ 62

11,555

11,555

3,000

22-24 ก.พ 62

10,555

10,555

3,000

8-10 มี.ค 62

10,555

10,555

3,000

15-17 มี.ค 62

10,555

10,555

3,000

22-24 มี.ค 62

10,555

10,555

3,000
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29-31 มี.ค 62

10,555

10,555

3,000

*** ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั ่น จึงไม่มีราคาตั ๋วสาหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี *****

จอยแลนด์ ไม่เอาตั ๋วเครือ่ งบิน หัก 3,000 บาท/ท่าน
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของ
ประเทศเวียดนาม สามารถให้บริ การวันละ 10 ชั ่วโมง มิ อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ น
ผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น้ ามัน
 ค่าน้ าหนักกระเป๋า สัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่าเบี้ ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว ของผู ้เ ดิ น ทาง อาทิ ค่ า ท าหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า อาหาร เครื่ อ งดื่ ม ค่ า ซัก รี ด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางเวียดนาม
ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ี่ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่
เกิน 30 วัน)
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษี น้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 600 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดิ น ทางขึ้ นตา่ 15 ท่าน หากตา่ กว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดิ นทางได้ หากผู ้เดิ นทางทุ ก ท่ านยิ นดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการงดออกเดิ นทางและเลื่ อนการเดิ นทางไปในวันอื่ น ต่ อไป โดยทางบริ ษั ท ฯจะแจ้งให้ท่ านทราบ
ล่วงหน้า
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เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ ท่ านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกค้าท าการจองก่ อนวัน
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่ กาหนด ขออนุญาตตัดที่ นั่งให้ลูกค้าท่านอื่ นที่ รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่ อนไข
 เมื่ อท่านชาระเงินไม่วา่ จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่ อนไขและข้อตกลงต่างๆ
ที่ ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนี้ แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่งรายชื่ อสารองที่น่ งั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน
ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสาเนาหนังสือ
เดิ น ทาง (Passport) มาให้ ทางบริษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ ร ับผิ ดชอบค่ าเสี ย หายอั น เกิ ดจากความ
ผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ตา่ 2 หน้าหากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทาง
ไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ : กรุ ณ าอ่ านศึ กษารายละเอี ยดทั้ง หมดก่ อนท าการจอง เพื่ อ ความถู กต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ ถึง 20
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
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7. รายการนี้ เป็ นเพีย งข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริษัทฯ อี กครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่ พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กั บกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุ ณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดิ นทางไม่ผ่านการพิจ ารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดิน ทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับ รถใน
การบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ
มิอ าจเพิ่ ม เวลาได้ โดยมัคคุ เ ทศก์แ ละคนขับ จะเป็ นผู ้บ ริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับ สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง

