(PV) VIT-WH02-FD

ทัวร์เวียดนามดีดี!!
WORLD HERRITAGE VIETNAM
<< ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คืน
เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก
สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK
อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ํา ที่สะพานมังกร

เพิ่มพิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง
อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร
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(PV) VIT-WH02-FD

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ - สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ ดานังเที่ยวบินที่FD636 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง
ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

10.25 น.
12.10 น.
เที่ยง

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ เว้ เป็นอาณาจักร
โบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ
ปั จ จุ บั น นี้ ไ ด้ รั บ การประกาศเป็ น เมื อ งมรดกอย่ า งเป็ น
ทางการจากองค์การยูเนสโกนําชม สุสานกษัตริย์ ไคดิน ห์
กษั ต ริ ย์ลํ า ดั บที่ 12 ของราชวงศ์เ หวี ยน ว่ าเป็ น สุส านที่
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 วัน 3 คืน (FD) VIT-WH02-FD

(B/D)

(PV) VIT-WH02-FD

สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลัก ฮวงจุย้
มากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนั้น นําท่านเพลิดเพลินกับการซื้อ
ของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําหอม มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจําวัน
ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง
ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !! อาหารสไตล์ชาววัง )
นําท่านเข้าสู่ที่พักJASMINE HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองเว้)

วันที่สอง

เว้ – แม่น้ําหอม - วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน –
นั่งเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 - ดานัง (B/L/D)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ แม่น้ําหอม ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนําท่านย้อนเวลาล่องเรือ
ในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี จากนั้นชม วัด
เจดีย์เทียนหมู่เ จดีย์ที่สร้างขึ้น ในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7
ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัว แทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่ง เจดีย์
เทียน หมุ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710

นําท่านชม พระราชวังโบราณ(ไม่รวมรถราง)หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของป
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ด)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดย
รถบัสปรับอากาศ ใช้เส้นทางด่วนไฮฟาน เส้นทางที่เลาะไหล่เขา
ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่า
เป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอด
สองข้างทาง ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่า
เขา แม่น้ํา ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้
วิ ธี แ บบดั้ ง เดิ ม นํ า ท่ า นแวะ หมู่ บ้ า นกั๊ ม ทาน เผื่ อ ให้ ท่ า นได้
สนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือด้วย
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นําชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนาม
โบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบ
ชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง
(บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้อง
รับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง นําท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาว
ญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง
สร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจําตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่
พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มแี ซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติด
ถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น
ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า
และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนทีพ่ ักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของ
ที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้ง
บ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆนําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็น
เมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง
ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! กุ้งมังกร)
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานัง)
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วันที่สาม

ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” –
อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมังกร

เช้า

(B/L/D)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนาม
กลางได้คน้ พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มกี ารสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างทีพ่ กั โรงแรมสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆเพือ่ ใช้เป็นสถานทีพ่ ักผ่อนในระหว่างการรบ

นําท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศน์ของเมือง
บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้า
ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดใน
โลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมือ่ วันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.
2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟ
รนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุด
ยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ ากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่ง
เมืองดานัง เนื่องจากทีน่ ี่มอี ากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลีย่ ทั้ งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น
นําท่านแวะชม สวนดอกไม้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรัง่ เศส ที่มีทงั้ ดอกไม้ ต้นไม้ และมี
โรงไวน์ Debay Wine Cellar ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังมีวัดทางพุทธศาสนาที่มี
พระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล
นําท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่ “สะพานทอง” หรือ Golden
Bridge ซึ่งสะพานสีทองแห่งนีย้ าว 150 เมตร โดยมีองุ้ มือ
หินขนาดยักษ์แบกรับสะพานไว้ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อน
ใจ สูดอากาศอันสดชื่น และชมวิวทิวทัศน์อนั กว้างใหญ่ของ
เมืองดานังที่อยูเ่ บื้องล่างอีกด้วย
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้าง
ให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ทา่ มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ
โซนให้รว่ มสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้านผีสิง ถ้ําไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่น
ต่างๆ รวมทัง้ ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ มีค่าเข้า 5 USD/ท่าน)

สมควรแก่เวลานําท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง
จากนั้นนําท่านกลับสู่ เมืองดานัง นําท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้ง
ใน ตลาดฮาน ตลาดที่ร วมสิ น ค้ ามากมายเป็ น ที่ นิยมของชาว
เวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋า ของ
กิน และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
นําท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยว
ดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสําเร็จแห่งใหม่
ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ําฮัน ประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็ นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ตํานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว
ค่ํา

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า(เมืองดานัง)
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วันที่สี่

ดานัง - วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

(B)

นําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความ
ศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่
ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและ
ด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบ
ไหว้ขอพรให้ช่ว ยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก
ประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็น
หิน อ่อ นแกะสลักที่มีเ อกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของ
มนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง วัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.40 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637

14.10 น.

ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการในบริการ



อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กเสริมเตียง

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

21-24 ก.พ. 62
22-25 ก.พ. 62

11,999 บาท

2,900 บาท

11,999 บาท

2,900 บาท

28 ก.พ.- 03 มี.ค.
62
07-10 มี.ค. 62
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08-11 มี.ค. 62
14-17 มี.ค. 62
15-18 มี.ค. 62
21-24 มี.ค. 62
22-25 มี.ค. 62
28-31 มี.ค. 62

ราคานี้ ไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท่ ่านได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดิน ทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเ หตุ จะคุ้ม ครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารัก ษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50
% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม







(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 วัน 3 คืน (FD) VIT-WH02-FD

(PV) VIT-WH02-FD

อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิปมั คคุ เ ทศก์ ท้อ งถิ่ น /คนขับ รถ/หั วหน้า ทัว ร์จ ากเมื องไทย

1,500 บาทต่ อลู กทั วร์ 1 ท่ านต่อทริ ป

(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่ สั่งเพิ่ม, ค่า
น้ําหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
เงื่อนไขการจองทัวร์
 งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจําในการสํารองที่นั่ง ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ทําการจองภายใน 3 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับ
ค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
 งวดที่ 2 ชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน , ค่าวีซ่า
, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน
, โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะ
สามารถคืน เงินได้ทั้ง หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสิน ใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ให้บริการอื่นๆ เป็นสําคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
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 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 กรณีทมี่ ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก
, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัว ร์นี้ เมื่อ เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อ าจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้
ไผ่, ร้านมะพร้าว, ร้านขนม เป็ น ต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ
ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ
จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทาง
ในกรุ๊ปนั้น
(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 วัน 3 คืน (FD) VIT-WH02-FD

(PV) VIT-WH02-FD

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

(PV) ทัวร์เวียดนาม WORLD HERRITAGE VIETNAM_DANANG-HUE-HOI AN 4 วัน 3 คืน (FD) VIT-WH02-FD

