วันแรก
08.30 น.

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์

 (-/บั๋นหมี/่ เย็น)

พร้อมกั นที่ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยเวียตเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.50 น.

ออกเดิ นทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ VZ 960

12.30 น.

เดิ นทางถึ ง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องเป็นที่ เรียบร้อยแล้ ว
(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหิน
อ่อนเป็นเมืองท่ าที่สาคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดั บ 4 ของประเทศเวียดนามเมื องนี้เจริญและเติ บโต
มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สาคัญ
** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
น าทุ ก ท่ า นเดิ นทางสู่ บานาฮิ ล ล์ เป็ นที่ ตากอากาศที่ ดี ที่สุ ด ในเวี ยดนามกลางได้ ค้นพบในสมั ยที่
ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้ มีการสร้างถนนอ้ อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่ พักโรงแรมสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่น่ังกระเช้าด้ วยความเสี ยว
พร้อมความสวยงามเราจะได้ เห็นวิวธรรมชาติท้ังน้าตก Toc Tienและลาธาร Suoi no (ในฝัน)

จากนั้น

นั่ ง กระเช้ า ขึ้ น สู่ บ านาฮิ ล ล์ กระเช้ า
แห่งบานาฮิ ล ล์ นี้ได้ รั บ การบั นทึ ก สถิ ติ
โลกโดยWorld Record ว่ าเป็นกระเช้า
ไฟฟ้ า ที่ ย าวที่ สุ ด ประเภทNon Stop
โ ด ยไม่ หยุ ด แ ว ะมี คว าม ยาว ทั้ ง สิ้ น
5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่ สูงที่ สุด
ที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัส
ปุ ยเมฆหมอกและบางจุ ดมี เมฆลอยต่า
กว่ า กระเช้ า พร้ อมอากาศบริ สุ ทธิ์ อั น สดชื่ นจนทาให้ ท่ า นอาจลื ม ไปเสี ยด้ ว ยซ้ า ว่ า ที่ นี่ไม่ ใ ช่ ยุ โ รป
เพราะอากาศที่หนาว
เย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่ สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับ
สภาพผื นป่ า ที่ อุดมสมบู ร ณ์ นาท่ า นชมสะพานสีทอง สถานที่ ท่องเที่ ยวใหม่ ล่ าสุ ดตั้ งโดดเด่ นเป็น
เอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

จุ ดที่ สร้างความตื่ นเต้ นให้ นักท่ องเที่ ยว
มองดู อ ย่ า งอลั ง การที่ ซ่ึ ง เต็ ม ไปด้ ว ย
เสน่ ห์ แ ห่ งตานานและจิ นตนาการของ
การผจญภั ยที่ ส วนสนุ ก The Fantasy
Park(รวมค่ า เครื่ อ งเล่ น บนสวนสนุ ก
ยกเว้น หุ่นขีผ
้ ึ้งที่ไม่รวมให้ในรายการ)
ที่เป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้
พบกั บเครื่องเล่ นในหลายรู ปแบบเช่นท้ าทายความมั นส์ ของหนั ง 4D, ระทึ กขวั ญกั บบ้ านผีสิงและ
อื่ นๆถ้ าไดโนเสาร์เกมส์ สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวี ยนหัวตลอดไปจนถึ งระทึ กขวัญ
สั่ นประสาทอี กมากมายหรือช้อปปิ้งซื้อของที่ ระลึ กภายในสวนสนุกอย่างจุ ใจและอี กมากมายที่ ร อ
ท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้ สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

ชมเมื องฝรั่งเศส เป็นตึ กออกแบบมาได้ บรรยากาศยุ โรปแท้ ๆแต่ มาเจอได้ ใกล้ ๆเพียงแค่ เวี ยดนาม
ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มีมุมถ่ายรู ปเช็คอิ นสวยๆหลายมุม Le Jardin d’ Amour เป็นสวน
สวยสไตล์ฝรั่งเศสที่ มีท้ั งดอกไม้ ต้นไม้ มี มุมถ่ ายรู ปสวยๆ เต็ มไปหมด รวมไปถึ งมี โรงไวน์ Debay
Wine Cellar อี กด้ วยค่ ะ เราเดิ นไปเที่ ยวด้ านในจะเป็นคล้ ายๆ อุ โมงค์ ใต้ ดินไว้ บ่มไวน์ เป็นทางยาว
เดิ นทะลุชมไปเรื่อยๆ ก็จะออกมาที่สวน นอกจากนี้ เดิ นไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรู ปองค์ใหญ่สีขาวสู ง
ถึง 27 เมตรอีกด้ วย

ได้เวลาสมควร นาคณะเดินทางกลับลงสู่เมืองดานัง
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ Premium Seafood Hotpot Boatget
อาหารทะเลที่ยกมาทั้งเรือเสิรฟ
์ พร้อมเมนูชาบูหม้อไฟ (กุ้งมังกร+กุ้งแม่น้า+ปู+ปลาหมึก+หอย+ปลา)

จากนั้น

พักที่ LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า พัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง

ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่นา้ หอม

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สั กการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวั ดที่ ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิ หารใหญ่ ของวั ดเป็นสถานที่ บูชาเจ้า

แม่ กวนอิ
ต่างๆตามความเชื
ของชาวบ้
นขาวเจ้าแม่
Grand Mosque
• ถ่าม
ยรูและเทพองค์
ปกับรถ Ferrari
• ตึกเบิรจ
์ ่ อคาริ
ฟา ชั้นาทีนแถบนี
่ 124 ้นอกจากนี้ยังมี รูปดูปั้ไนปู
บมอลล์
 (-/บนเครื่อง/เย็น)
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้า
ออกทะเลคอยปกป้ อ งคุ้ ม ครองชาวประมงที่ อ อกไปหาปลา นอกชายฝั่ งวั ด แห่ ง นี้ น อกจากเป็ น
สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ชาวบ้ า นมากราบไหว้ บู ช าและขอพรแล้ ว ยั ง เป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ยวที่
สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่ สวยงามชองเมืองดานัง

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น

เดิ นทางเข้ าสู่ เมืองเว้ เมื องที่ มีความเจริ ญรุ ่ งเรื องในอดี ต โบราณสถานอั นงดงามและทรงคุณ ค่ า
วั ฒนธรรมที่ มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึ งได้ รับการยืนยันจาก องค์ การยู เนสโกประกาศขึ้นทะเบียน
ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่
มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง

จากนั้น

เยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษั ตริย์ราชวงศ์เหวียนพระราชวั งแห่งนี้สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2348ใน
สมั ยยาลองเคยเป็ นที่ ประทั บของพระมหากษั ตริ ย์ร าชวงศ์ เหวี ยน13 พระองค์ พระราชวั งแห่ งนี้
ตั้งอยู่ใจกลางเมื องเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ ถูกสร้างขึ้ นตามแบบแผนความ
เชื่อของจีน

พิเศษ!!นาท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
(ไม่รวมค่าทิปคนขีส
่ ามล้อ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)

บ่าย

นาท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่าง ๆ ของ
พระพุทธเจ้อม

จากนั้น

อิสระชอปปิ้งที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่ น้าหอมรอบนอกจะเป็นสินค้ าของที่
ระลึกเป็นส่วนมาก ด้ านในเป็นของใช้ท่ัวไป

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นาท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพ้ น
ื เมือง

จากนั้น

พักที่ Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า พัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม

เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บา้ นกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง

 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นาท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆของ

พระพุทธเจ้า ตั้งเด่ นอยู่ริมฝั่ งแม่น้าหอม
Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari
• ตึกเบิรจ
์ คาริฟา ชั้นที่ 124
 (-/บนเครื่อง/เย็น)

จากนั้น

ดูไบมอลล์

นาท่ า นเดิ นทางสู่ หมู่ บ้ า นกั๊ มทาน สนุ ก สนานไปกั บ กิ จกรรม!!นั่ งเรือ กระด้ ง Cam Thanh Water
Coconut Villageหมู่ บ้านเล็ กๆในเมื องฮอยอั นตั้ งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้า ในอดี ตช่วงสงคราม
ที่ นี่เป็นที่ พักอาศัยของเหล่ าทหาร อาชีพหลั กของคนที่ นี่คืออาชีพประมง ระหว่ างการล่องเรือท่าน
จะได้ ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกั นไป
มานาที่ พายเรือมาเคาะกั นเป็นจั งหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่าทิ ปคนพายเรือ ท่ านละ 40
บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป)

กลางวัน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน ” เมื องฮอยอั นนั้ นอดี ตเคยเป็นเมื องท่ า การค้ าที่ ส าคั ญ
แห่งหนึ่ งในเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ แ ละเป็ นศู นย์ ก ลางของการ แลกเปลี่ ยนวั ฒ นธรรมระหว่ า ง
ตะวั นตกกั บตะวั นออกองค์ การยู เนสโกได้ ประกาศให้ ฮอยอั นเป็ น เมื องมรดกโลกทางวัฒ นธรรม
เนื่องจากเป็นสถานที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ ก็ยังคงรู ปแบบ
ของเมืองฮอยอันไว้ได้ นาท่านเดิ นทางด้ วยรถโค้ชปรับอากาศเดิ นทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน

จากนั้น

นาท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคน
หลายรุ ่น วัดนี้มีจุดเด่ นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนาธู ปที่ขดเป็นก้ นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน นาชม Old House of
Tan Skyบ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้ าของบ้ านเดิ มชาวเวี ยดนามที่ มี ฐานะดี ชมบ้ านไม้ ที่เก่ าแก่ แ ละ
สวยงามที่ สุดของเมื องฮอยอั น สร้างมากว่ า 200 ปี ปั จจุ บันได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็นอย่างดี และยัง
เป็นที่ อยู่อาศัยของทายาทรุ ่นที่ เจ็ ดของตระกู ล การออกแบบตั วอาคารเป็นการผสมผสานระหว่าง
อิ ทธิ พลทางสถาปัตยกรรมของจี น ญี่ ปุ่น และเวี ยดนาม ด้ านหน้าอาคารติ ดถนนเหวี ยนไทฮ็ อกทา
เป็นร้านบู ติค ด้ านหลั งติ ดถนนอี กสายหนึ่ งใกล้ แม่ น้า ทูโบนมี ประตู ออกไม้ สามารถชมวิ วทิ ว ทั ศ น์
และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่ น้าทูโบนได้ เป็นอย่างดี นาชม สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุ มชน
ชาวญี่ ปุ่นเมื่ อ 400 กว่ าปีมาแล้ ว กลางสะพานมี ศาลเจ้ า ศักดิ์ สิทธิ์ ที่ สร้างขึ้ นเพื่อสวดส่ งวิ ญ ญาณ
มังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดี ยและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลาตัวอยู่ที่

เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้าท่วมหรือแผ่นดิ นไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอก
เสาเข็มลงกลางลาตัวเพื่อกาจัดมั นจะได้ ไม่เกิดภั ยพิบัติข้ึ นอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่น

และที่ ฮอยอั นชาวบ้านจะนาสิ นค้ าต่ าง ๆ ไว้ ที่หน้าบ้ าน เพื่อขายให้แก่นักท่ องเที่ ยวท่ านสามารถซื้อ
ของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้ อีกด้ วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น

ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
จากนั้น นาท่านเข้าพักที่ HADANA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้า พัก
จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สี่

สะพานมังกร • ช้อปปิ้ งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

 (เช้า/-/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น

นาท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์
ความสาเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อ
สองฟากฝั่ งของแม่น้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง
เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ เปิดใช้งาน

ตั้งแต่ปี 2013ด้ วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้ รับแรงบันดาลใจจากตานานของ
เวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

จากนั้น

นาท่านเดิ นเที่ยวและช้อปปิงใน ตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และ
ของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.15 น.

ออกเดิ นทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ) เที่ยวบินที่ VZ 961

14.55 น.

เดิ นทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย
่ ว
วันเดินทาง

วันเดินทางกลับ

จานวนต่อ
กรุป
๊

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มเี ตียง

พักเดี่ยว

08 พ.ค.65

11 พ.ค.65

25+1

12,999

11,999

3,000

15 พ.ค.65

18 พ.ค.65

30+1

12,999

11,999

3,000

05 มิ.ย.65

08 มิ.ย.65

30+1

11,999

10,999

3,000

26 มิ.ย.65

29 มิ.ย.65

25+1

12,999

11,999

3,000

10 ก.ค.65

13 ก.ค.65

25+1

12,999

11,999

3,000

24 ก.ค.65

27 ก.ค.65

25+1

12,999

11,999

3,000

07 ส.ค.65

10 ส.ค.65

25+1

12,999

11,999

3,000

14 ส.ค.65

17 ส.ค.65

25+1

12,999

11,999

3,000

28 ส.ค.65

31 ส.ค.65

30+1

10,999

9,999

3,000

11 ก.ย.65

14 ก.ย.65

25+1

12,999

11,999

3,000

25 ก.ย.65

28 ก.ย.65

25+1

12,999

11,999

3,000

02 ต.ค.65

05 ต.ค.65

30+1

12,999

11,999

3,000

16 ต.ค.65

19 ต.ค.65

30+1

12,999

11,999

3,000

23 ต.ค.65

26 ต.ค.65

30+1

14,999

13,999

3,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ ๊ป กรุ งเทพฯ-ดานัง-กรุ งเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ)
เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 ที่ พักโรงแรมตามรายการ 3 คื น พักห้องละ 2-3 ท่ าน (กรณี มาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงิ นพั ก ห้ อง
เดี่ ยว)
 ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry
7 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 น้าดื่ มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
 ภาษี น้ามันและภาษี ต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดิ นทาง)
 ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่ อนไขประกั นการเดิ นทาง ค่ า ประกั นอุ บั ติเ หตุ แ ละค่ า รั ก ษาพยาบาล คุ้ม ครองเฉพาะกรณี ที่ ไ ด้ รั บ
อุ บัติเหตุระหว่ างการเดิ นทาง ไม่ คุ้มครองถึ งการสู ญเสี ยทรัพย์สินส่ วนตั วและไม่ คุ้มครองโรคประจาตั ว
ของผู้เดิ นทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-

ค่าทาหนังสือเดิ นทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-

ค่าน้าหนักกระเป๋าเดิ นทางในกรณีที่เกิ นกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่ มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ ระบุไว้ในรายการ

-

ค่ าใช้จ่ายอั นเกิ ดจากความล่ าช้าของสายการบิ น ,อุ บัติภัยทางธรรมชาติ ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัด
หยุ ดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมื องจากเจ้ าหน้าที่ ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้าที่ กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-

หากหน่ ว ยงานรั ฐ บาลไทย และ/หรื อ เวี ยดนามมี การปรับ เปลี่ ยนข้ อก าหนดเกี่ ยวกั บการกั กตั ว เพิ่มเติ ม
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดิ นทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

-

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดิ นทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK 24 ชั่วโมง ก่อนเดิ นทางออกจากประเทศไทย

-

ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน+ATK วันที่ 5

-

ค่ าทิ ปไกด์ ท้องถิ่ น,พนักงานขั บรถ,ผู้ ช่วยคนขั บ รถ 1,000 บาท/ทริป/ลู กทั วร์ 1 ท่ าน(บั งคั บตามระเบี ยบ
ธรรมเนียมของประเทศ)

-

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิ ปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคั บทิ ป
ค่ะ)

เงื่อนไขการสารองทีน
่ ่ังและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :


กรุ ณาจองทั วร์ล่ว งหน้ า ก่ อนการเดิ นทาง พร้อมชาระมั ดจา 5,000 บาท ส่ วนที่ เหลื อชาระทั นที ก่ อนการ
เดิ นทางไม่ น้อยกว่ า 30 วั น มิ ฉะนั้นถื อว่ าท่ า นยกเลิ กการเดิ นทางโดยอั ตโนมั ติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาช าระ
ก่อนเดิ นทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ ๊ป)


ยกเลิ ก ก่ อนการเดิ นทาง 45 วั น บริ ษั ทฯ จะคื นเงิ นค่ า มั ด จาให้ ท้ั งหมด ยกเว้ นในกรณี วั นหยุ ด เทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดิ นทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด



ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดิ นทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น



ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิ นทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ ๊ป)


ยกเลิกหรือเลื่อนการเดิ นทางต้องทาก่อนการเดิ นทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ังหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดิ นทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น



ยกเลิกการเดิ นทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :


กรณี เจ็ บป่วย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้ องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทา
การเลื่ อนการเดิ นทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ั งนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้จ่ายที่ ไม่ สามารถยกเลิ กหรื อ
เลื่อนการเดิ นทางได้ ตามความเป็นจริง



ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดิ นทางและมีผลทาให้คณะเดิ นทาง
ไม่ ครบตามจานวนที่ บริษัทฯ กาหนดไว้ (10 ท่ านขึ้ นไป) เนื่องจากเกิ ดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้
เดิ นทางอื่นที่เดิ นทางในคณะเดี ยวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้ เ ดิ นทางจานวน 10 ท่ า นขึ้ นไป จึ งออกเดิ นทาง ในกรณี ที่มี ผู้เ ดิ นทางไม่ ถึง 10 ท่ า น ขอสงวนสิ ทธิ์
เลื่ อนวั นเดิ นทาง หรื อ ยกเลิ ก การเดิ นทาง โดยทางบริ ษั ทจะแจ้ งให้ ท่า นทราบล่ ว งหน้ า 10 วั นก่ อนการ
เดิ นทาง
 กรณี ที่ท่านต้ องออกตั๋ วภายใน เช่น (ตั๋ วเครื่องบิ น, ตั๋ วรถทั วร์, ตั๋ วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่ เจ้ าหน้าที่ ทุกครั้ง
ก่ อนทาการออกตั๋ ว เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี ก ารปรั บเปลี่ ยนไฟล์ ทบิ น หรื อเวลาบิ น โดยไม่ ได้ แ จ้ งให้
ทราบล่ วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋ วภายในโดยไม่ แ จ้ งให้ ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ นเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดั งกล่าว
 กรณี ใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดิ นทางเพื่อการท่ องเที่ ยวกับคณะทั วร์ หากท่ านถู กปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 เมื่ อท่ านได้ ชาระเงิ นมั ดจาหรือทั้ งหมด ทางบริษัทฯจะถื อว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่ างๆของ
บริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด
รายละเอียดเพิม
่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดิ นทางเป็นสาคัญ
 หนังสือเดิ นทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดิ นทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่ น้อยกว่า 6 เดื อน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดิ นทางได้ )

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิ น,สายการบิ นยกเลิกบิ น , การ
ประท้ วง,การนัดหยุ ดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณี ท่านถู กปฎิ เสธการเข้ าหรือออกเมื องจากเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง จากไทยและต่ า งประเทศซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่ อนไขนี้ในกรณี ที่เกิ ด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับ ผิดชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากผู้เดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตั ว ซึ่ง
ไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้องยอมรับในเงื่ อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิ สัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆทั้ งสิ้ น หากท่ า นใช้ บ ริ ก ารของทางบริ ษั ทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เ ที่ ยวบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดิ นทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเ หตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมื องทั้ งที่ กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิ ให้เดิ นทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดิ นทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋ วเครื่องบิ นเป็นตั๋ ว ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่ เดิ นทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่ อนวั นหรือคื นเงิ น
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นชื่ อได้ ห ากมี ก ารปรั บ ราคาบั ต รโดยสารสู ง ขึ้ น ตามอั ต ราค่ า น้ า มั น หรื อ ค่ า เงิ น
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดั งกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษั ท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 กรุ ๊ปที่เดิ นทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ ต้องการันตี มัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทั วร์
ทั้งหมด
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชารุ ด เปียกน้า การขีดเขียนรู ปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊ มลาย
การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดิ นทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีมี “คดี ความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดิ นทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดิ นทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
 กรณีใช้หนังสือเดิ นทางราชการ(เล่มน้าเงิ น)เดิ นทางเพื่อการท่ องเที่ยวกั บคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

