







ฟรีนั ่งกระเช้าขึ้ นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้นั
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตืน่ ตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั ง่ แม่น้ าหอม , หาดหมีเคว
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์บนบาน่าฮิลล์ และ กุง้ มังกรโต๊ะละ 1 ตัว
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว

กาหนดการเดินทาง: เมษายน - ตุลาคม 2562
วันแรก
กรุงเทพ – ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้ นปลามังกร – สะพานมังกร
12.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
15.50 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ962

17.30น
คา่

วันที่สอง
เช้า

เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่ มสาวคู่รกั กัน
มาซื้ อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนาท่านชม รูปปั้ นปลามังกร
ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กาลังจากปลากลายเป็ นมังกร
ในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกร
ไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็ นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็ นสะพานที่
ตระการตามากที่ สุดของเวีย ดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้ จะเริ่ ม
เวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
ที่พกั เมืองดานัง ADINA HOTEL , HOANG DAI HOTEL , GIC LAND HOTEL หรือเทียบเท่า***
๊
หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน–หมู่บา้ นกัมทาน–ล่
องเรือกระด้ง – ฮอยอัน - หาดหมีเคว – บาน่าฮิลล์
สะพานมือ – สวนสนุก Fantasy Park
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนา
ท่านเข้าชม หมู่บา้ นหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้ อ
ดี และช่างแกะสลักฝี มือประณีต ส่งออกจาหน่ าย ทัว่ โลก นาท่าน
๊
เดินทางสู่ หมู่ บา้ นกัมทาน
สนุ กสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั ่ง
เรือกระด้ง เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าว
ริ มแม่น้ า ในอดี ตช่ วงสงครามที่ นี่เป็ นที่ พัก อาศัย ของเหล่า ทหาร
อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้ นเมือง ผูช้ ายกับ
ผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี
สุ ดสนุ ก สนาน จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องฮอยอัน เที่ ย วชม
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO
มนต์เสน่ หอ์ ยูท่ ี่บา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ น สถาปั ตยกรรมที่ไม่
ซ้าแบบทั้งในด้านศิ ลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่ า
ค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุ ญาตให้นารถ
ใหญ่ เ ข้า ไป ดั ง นั้ น การเดิ น ชมเมื อ งจึ ง เป็ นวิ ธี ท่ อ งเที่ ย วที่ ดี
ที่สุด**นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน
ซึ่ ง เชื่ อ ว่า ถู ก สร้างเพื่ อ เชื่ อมคนในชุ มชนหลากหลายเชื่ อ ชาติ เ ข้า
ด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุ มชน
ชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบ
ผสมผสานสถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 นา
ท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็ นหาดที่สวยปั ง
ที่สุดของดานั งก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมี
ความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่ มเท้า
มากๆ มีแนวเก้าอี้ ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้งเรียงราย สามารถ

เที่ยง
บ่าย

นอนเอนและมองดูน้ าทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงคราม
เวียดนามเพราะทหารอเมริกนั ใช้เป็ นที่พกั ผ่ อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้ นสุด ก็เรียกแทนว่า
หาดไชน่ า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่ างจากตัว
เมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนัง่ แท็กซี่หรือรถประจาทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาด
หลายจุด เดินไปต่ออีกนิ ดก็ถึงแล้ว
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเยื อ นภู เ ขา บานาฮิ ล ล์ เพลิ ด เพลิ น กับ การนั ่ง
กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ
สายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศที่สายงาม
ของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาว
ฝรั ง่ เศสตั้ ง ใจจะสร้า งเป็ นเมื อ งต่ า งอากาศอี ก แห่ ง หนึ่ งของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุ ก
(Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อ้นั นาท่าน
ขึ้ นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์
ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิ ด นาท่านชมพระยูไล
องค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็ นองค์มีความสูงถึง 30
เมตร นาท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ ยปี เป็ นผลงานของคน
ฝรัง่ เศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้ อไวน์
ชนิ ดต่างๆกลับไปเป็ นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุ ก
+ ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ ผึ้ ง) จากนั้น
นาท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่ าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทอง

หรือสะพานมือยก นั้นเอง
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Danang French Village Bana Hills

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
ถ้าลูกค้าต้องการพัก 3 จะต้องเพิ่ม ห้องละ 700 บาท เป็ น Family Room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง
วันที่พกั บนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม
วันที่สาม
เช้า

บาน่าฮิลล์ – เว้ - วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ าหอม
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
ให้ท่านได้อธั ยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ที่มีความสูง 1300 เมตรเทียบกับ
ระดับน้ าทะเลซึ่ งแต่ ก่ อนเป็ นที่ พัก ตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่ เศสในช่ วงที่ เขามาทาสงครามใน
ประเทศเวียดนาม ท่านจะได้ซึมซับอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศแสนโรแมนติ ก ที่มาด้วยหมอก
และดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิ ด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือในเวลาหนึ่ งวันจะครบ 4 ฤดู เช้า
เป็ นฤดูใบไม้ผลิ เที่ ยงเป็ นฤดูรอ้ น บ่ายเป็ นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็ นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับกิจกรรม
เครื่องเล่นในสวนสนุ กหรือชมพระองค์ใหญ่อยูบ่ นยอดเขาบานาฮิลล์

ได้เวลาอันเหมาะสม จากนั้นนาท่านลงกระเช้าสู่เมืองดานัง
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Sao Bien Be Den (Seafood)

บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระ
ขอพรเจดียเ์ ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่
บนฝั ่งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่ องเล่ ามากมายเกี่ ย วกับ
พระพุ ท ธศาสนา ณ.ที่ แ ห่ ง นี้ ยัง เป็ นที่ เ ก็ บ รถออสติ น สี ฟ้ า คัน
ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่ องมาจากมีพระจีนขับรถออสติน
คันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วดั นี้ ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วง
รัฐบาลเวียดนามที่ ทาลายพุท ธศาสนา และเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจริมแม่น้ าหอม จากนั้นนาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาด
ดองบา เป็ นตลาดที่ รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่ นิย มทั้งชาว
เวี ย ดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวี ย ดนาม หมวก รองเท้า
กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant
(อาหารท้องถิ่น ) หลัง อาหาร น าท่ า น ล่อ งเรื อมัง กรชมแม่
น้ า หอม ชมการแสดงพื้ นเมื อ งของชาวเวี ย ดนามโบราณ ทั้ง
เสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่ า และเสียงร้องขับขาน
ในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็ นอะไรที่ถือเป็ นประสบการณ์
ที่ไม่รลู ้ ืม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองเว้ โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ****
พระราชวังไดโน้ย – ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นชม พระราชวัง ไดโน้ย พระราชวัง โบราณแห่ ง
สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก
เป็ นที่ประทับ ที่ทาการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ
เวี ย ดนามคื อ พระราชวงเหงี ย นมี พ ระองค์ท้ัง หมด 13 องค์ที่ ไ ด้
ขึ้ นมาถื อครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึ ง ค.ศ. 1945 มี
สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็ นอย่างยิ่ ง ท่านจะได้
ชมครบทั้ง หมด 3 ส่ ว นของพระราชวัง ได้แ ก่ ก าแพงรอบนอก
ป้ องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถัน่ ” ที่ทาการของพระองค์กบั เสนาธิการและแม่ทบั ท้องพระโรงที่
เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ที่สาคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็ น
ที่ ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็ นขันที ที่ เรียกกันว่ า ”ตื๋ อกัม๋ ถัน่ ”
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการอาหารไทย + กุง้ มังกรโต๊ะละ 1 ตัว
จากนั้ นนาท่านมัสการองค์ เจ้าแม่ กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน
เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนื อของเมืองดานัง เป็ นวัดใหญ่ที่สุด
ของที่นี่ รูปปั้ นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้า
ออกสู่ทะเลเพื่อเป็ นการปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา
เสียงระฆังวัดที่ ตีประสานกับเสีย งคลื่นนั้ นช่วยให้ชาวเรือรูส้ ึกสงบ
และสร้างขวัญกาลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็ นที่ เคารพนั บถือของคน
ดานั ง นาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่ นิยมทั้งชาว
เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ

อาทิ ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจา
ชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
18.15 น. เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963
19.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….


รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง
วันที่ 18-21 เมษายน 62
วันที่ 24 – 27 เมษายน 62
วันที่ 25 – 28 เมษายน 62
วันที่ 26 – 29 เมษายน 62

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

12,899.11,899.12,899.12,899.พฤษภาคม 2562
วันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 62
12,899.วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 62
12,899.วันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 62
11,899.วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 62
12,899.วันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 62
12,899.วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 62
11,899.วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 62
12,899.วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 62
13,899.วันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 62
12,899.วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 62
12,899.วันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 62
12,899.มิถุนายน 2562
วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 62
11,899.-

พักเดี่ยว
4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

วันที่ 11 – 14 มิถุนายน 62
วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 62
วันที่ 25 – 28 มิถุนายน 62

10,899.11,899.11,899.กรกฎาคม 2562
วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 62
11,899.วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 62
13,899.ชมเทศกาลยิงพลุนานาชาติ

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

ชมยิงพลุที่ดานัง คืน วันที่ 6 ก.ค.

วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 62
วันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 62
วันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 62
วันที่ 26 – 29 กรกฎาคม 62

10,899.12,899.11,899.13,899.สิงหาคม 2562
วันที่ 2 – 5 สิงหาคม 62
12,899.วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 62
11,899.วันที่ 9 – 12 สิงหาคม 62
13,899.วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 62
10,899.วันที่ 16 – 19 สิงหาคม 62
12,899.วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 62
11,899.วันที่ 23 – 26 สิงหาคม 62
12,899.วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 62
11,899.กันยายน 2562
วันที่ 4 – 7 กันยายน 62
11,899.วันที่ 6 – 9 กันยายน 62
12,899.วันที่ 11 – 14 กันยายน 62
10,899.วันที่ 13 – 16 กันยายน 62
12,899.วันที่ 18 – 21 กันยายน 62
11,899.วันที่ 20 – 23 กันยายน 62
12,899.วันที่ 25 – 28 กันยายน 62
11,899.ตุลาคม 2562
วันที่ 2 – 5 ตุลาคม 62
10,899.วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 62
12,899.-

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 62
วันที่ 11 – 14 ตุลาคม 62
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 62
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 62
วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 62

11,899.13,899.11,899.12,899.12,899.-

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วงวันหยุ ด หรือเทศกาลที่ ตอ้ งการันตี มดั จากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ท้งั เต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการ
เดินทาง
การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจาและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตั ๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุ ใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิ ดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

