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วันแรก
กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาดDong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ําหอม
 ( -/ขนมปังบั๋นหมี่/เย็น)
07.30 น.
10.50 น.
หมายเหตุ
12.30 น.

จากนั้น

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคาท์เตอร์Q สายการบินเวียดเจ๊ทแอร์เวย์
VIETJET AIRWAYโดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน VZ 960
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้ องถิ่นที่
เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่ง
หาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าที่สาคัญและ
เป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญ
และเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่า
ที่สาคัญ** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหาร
ของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญ รุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณ ค่ าวัฒนธรรมที่ มีแ บบ
ฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้ เ ป็ น มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมใน
ปี พ.ศ. 2536 ให้ เ ป็ น มรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่ ง ที่ มีอ ยู่ ใ นประเทศเวี ย ดนามใช้ เ วลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง นาท่านชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวัง
แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตั้ง
อยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอัน ยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้
ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน จากนั้นอิสระช้อ ปปิ้ง ที่
ตลาดDong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าหอมรอบนอก
จะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป
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ค่ํา
จากนั้น

วันที่สอง

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ําหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ (เช้า/กลางวัน/
เย็น)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนําท่านชม เจดีย์เทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปด
เหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่
ริมฝั่งแม่น้าหอม
จากนั้น
นําท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวัน ออกเข้ากั บสถาปั ตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสาน
ได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมืองดานัง
พิเศษ!!นําท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo)ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
จากนั้น
นําทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิล ล์บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวี ยดนามได้ มีการสร้างถนนอ้อ มขึ้นไปบน
ภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พัก ผ่อนในระ
หว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสีย วพร้อ มความสวยงามเราจะได้เห็นวิ วธรรมชาติทั้งน้าตก Toc Tien
และลาธาร Suoi no (ในฝัน)
07.00 น.
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จากนั้น

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิล ล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่ า เป็ น กระเช้ า ไฟฟ้ า
ที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็ น กระเช้ า ที่ สู ง ที่ สุ ดที่ 1,294 เมตร
นักท่อง
เที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริ สุ ทธิ์ อั น สดชื่ น จนทาให้ ท่า นอาจ
ลืมไปเสียด้วยซ้าว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ ย ตลอดทั้ ง ปี ประมาณ 10 องศาเท่ า นั้ น จุ ดที่ สู ง ที่ สุ ด
ของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์น าท่ า นชมสะพานสี ทอง สถานที่ ท่อ งเที่ ย วใหม่
ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

บ่าย

จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ ยวมองดูอ ย่างอลังการที่ ซึ่งเต็ ม
ไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก
The Fantas y Park (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น
รถรางและบ้านผีสิงที่ไม่รวมให้ในรายการ)ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่า
ฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้าทายความ
มันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุ น เวี ย น
หัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้งซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก ภายในสวนสนุ ก อย่ า งจุ ใ จและอี ก
มากมายที่รอท่านพิสู จน์ความมัน ส์กันอย่างเต็ มที่ให้ท่านได้สนุ กสนานต่ อกั บเครื่ องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิล ล์
นําท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบาน่าฮิลล์

เย็น
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วันที่สาม
07.00 น.
จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บ้านกั๊มทาน-นั่งเรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้าน
โบราณ-สะพานญี่ปุ่น-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหาร
ใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ ต่างๆตามความ
เชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูน ขาวเจ้าแม่ก วนอิ มซึ่ง มี
ความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบั วกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้
ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุ้ มครองชาวประมงที่อ อกไป
หาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ที่ชาวบ้านมา
กราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอี กหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ส วยงามเป็นอี กนึ่งจุ ดชมวิวที่ส วยงามชองเมื อง ดานัง
เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ในเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมระหว่ า งตะวั น ตกกั บตะวั นออกองค์ ก ารยู เ นสโกได้
ประกาศให้ฮอยอันเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็ น สถานที่ ส าคั ญ ทางประวั ติศ าสตร์ แม้ ว่า จะผ่ า น
การบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ ช ปรั บอากาศเดิ น ทางเข้ า สู่ ตัว
เมืองฮอยอัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว
นาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง
Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่
ในสวนมะพร้าวริมแม่น้า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัย ของเหล่า ทหาร
อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะ
หยอกล้อกันไปมานาที่พายเรือ มาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรี สุดสนุ กสนาน

นําท่านชมวัดฟุ๊กเกี๋ยนเป็นสมาคมชาวจี น ที่ ใ หญ่ แ ละเก่ า แก่ ที่สุ ดของเมื อ งฮอยอั น ใช้ เ ป็ น ที่ พ บปะของคนหลาย
รุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุ ญ ต่ อ อายุ โ ดยพิ ธี ส มั ย โบราณ คื อ การน า
ธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน น าชมOld Hous e of Tan Sky บ้ า นโบราณซึ่ ง เป็ น ชื่ อ
เจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่ สุ ดของเมื อ งฮอยอั น สร้ า งมากว่ า 200 ปี
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จากนั้น

ค่ํา

วันที่สี่

ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกู ล การออกแบบตั วอาคาร
เป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวี ย ดนาม ด้ า นหน้ า อาคารติ ดถนนเหวี ย น
ไทฮ็อกทาเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่ง ใกล้ แ ม่ น้ าทู โ บนมี ประตู อ อกไม้ สามารถชมวิ วทิ วทั ศ น์ แ ละ
เห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้าทูโบนได้เป็นอย่างดีนาชม สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุ มชนชาวญี่ ปุ่น เมื่ อ 400 กว่ า
ปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่ง วิ ญ ญาณมั ง กร ชาวญี่ ปุ่น เชื่ อ ว่ า มี มั ง กรอยู่ ใ ต้ พิ ภ พ
ส่ วนตั วอยู่ ที่ อิ น เดี ย และ หางอยู่ ที่ญี่ ปุ่ น ส่ ว นล าตั วอยู่ ที่ เ วี ย ดนาม เมื่ อ ใ ดที่ มัง กรพลิ ก ตั วจะเกิ ด น้ าท่ ว มหรื อ
แผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตั วเพื่ อ ก าจั ดมั น จะได้ ไ ม่ เ กิ ดภั ย พิ บัติขึ้น อี ก ชม
ศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะนาสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ท่านสามารถซื้อของที่ระลึ ก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีก ด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น
นําท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่ง
ใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสาเร็จแห่งใหม่ ของเวี ยดนาม ที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่ง
ของแม่น้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูก สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้น
ฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตย
กรรมที่บวกกับเทคโนโลยี สมั ยใหม่ ที่ไ ด้รั บแรงบัน ดาลใจจากตานาน
ของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมLAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

 (เช้า/-/-)

07.00 น.
จากนั้น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้งในตลาดฮานซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็น
ตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.15 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ๊ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิ รู้ลื ม
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์...บาน่าฮิล ล์ เว้ ดานังฮอยอัน4 วัน 3 คืน บิน VZ
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จํานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 ก.พ.62
03 ก.พ.62
08 ก.พ.62
10 ก.พ.62
11 ก.พ.62
12 ก.พ.62
15 ก.พ.62
17 ก.พ.62
18 ก.พ.62
19 ก.พ.62
22 ก.พ.62
24 ก.พ.62
25 ก.พ.62
26 ก.พ.62
28 ก.พ.62
01 มี.ค.62
03 มี.ค.62
04 มี.ค.62
05 มี.ค.62
07 มี.ค.62
08 มี.ค.62
10 มี.ค.62
11 มี.ค.62

04 ก.พ.62
06 ก.พ.62
11 ก.พ.62
13 ก.พ.62
14 ก.พ.62
15 ก.พ.62
18 ก.พ.62
20 ก.พ.62
21 ก.พ.62
22 ก.พ.62
25 ก.พ.62
27 ก.พ.62
28 ก.พ.62
01 มี.ค.62
03 มี.ค.62
04 มี.ค.62
06 มี.ค.62
07 มี.ค.62
08 มี.ค.62
10 มี.ค.62
11 มี.ค.62
13 มี.ค.62
14 มี.ค.62

34
24
34
24
24
24
34
24
24
24
34
24
24
24
34
34
24
24
24
34
34
24
24

12,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900

12,900
11,900
13,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
12,900
12,900
11,900
11,900

11,900
10,900
12,900
10,900
10,900
10,900
11,900
10,900
10,900
10,900
11,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900
10,900
11,900
11,900
10,900
10,900

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
4,000
4,000
4,000
4,000
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12 มี.ค.62
14 มี.ค.62
15 มี.ค.62
17 มี.ค.62
18 มี.ค.62
19 มี.ค.62
21 มี.ค.62
22 มี.ค.62
24 มี.ค.62
25 มี.ค.62
26 มี.ค.62
28 มี.ค.62

15 มี.ค.62
17 มี.ค.62
18 มี.ค.62
20 มี.ค.62
21 มี.ค.62
22 มี.ค.62
24 มี.ค.62
25 มี.ค.62
27 มี.ค.62
28 มี.ค.62
29 มี.ค.62
31 มี.ค.62

24
34
34
24
24
24
34
34
24
24
24
34

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

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

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

อัตราค่าบริการรวม










ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูล ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
(BI) ทัวร์เ วีย ดนาม_BT-VN081-VZ_มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน (VZ)

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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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับ ทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล ่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่ อน
ล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํ านวนที่บริษั ทฯ
กําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดิ นทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง
โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่ว งหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รั บผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯหรือเหตุภัยพิ บัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษั ทฯได้ ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชํา ระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้ างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ทั้งหมด
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนัน้ จะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว

คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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(BI) BT-VN081-VZ

 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะ
เป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม
รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้องพักแต่ล ะโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)
ห้องพักแต่ล ะประเภทอาจจะไม่ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1เตียงใหญ่กับ 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา บางโรงแรมแต่ล ะชั้นจะมีเพียงไม่กี่
ห้องซึ่งในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชั้น และบางโรงแรมอาจจะไม่ มี
ลิฟต์ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ล ะโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจํา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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