 นั ่งกระเช้าขึ้ นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้นั
 ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน






ตืน่ ตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั ง่ แม่น้ าหอม ,นั ่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้
อิม่ อร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มื้ อ
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว

กรณีลกู ค้ามีซื้อตั ๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิ ร์มตารางการบินกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
กาหนดการเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2565
วันแรก
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม
07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน THAIVIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.50 น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960
12.30น
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชม) นาท่ านผ่ านชม Tam Giang เป็ นทะเลสาบน้ ากร่อยที่
ใหญ่ ที่ สุ ดในเอเชี ย เป็ นพื้ นที่ ช าวเวีย ดนามใช้ในการเลี้ ยงกุ ง้
ปลา เป็ นจานวนมาก และชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang
Co เป็ นหนึ่ งในสิ บ อ่ า วสวยงามที่ สุ ด ในโลกเป็ นพื้ นที่ ช าว
เวียดนามใช้ในการเลี้ ยงหอยเพื่อการผลิตมุก จากนั้ นนาท่าน
เข้าสู่ วัดเทียนมู๋ ไหว้พระขอพรเจดียเ์ ทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย ์ 8
เหลี่ อม สูง 8 ชั้น ซึ่ งตั้งอยู่บ นฝั ่ งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อ ม
เรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็ นที่
เก็ บ รถออสติ นสี ฟ้ าคั น ประวั ติ ศาสตร์ ที่ โลกต้ อ งจารึ ก
เนื่ องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่
วัดนี้ ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทาลาย
พุ ทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ าหอม
จากนั้นนาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็ นตลาดที่
รวบรวมสิ นค้ามากมายเป็ นที่ นิ ยมทั้งชาวเวียดนามและชาว
ไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ ระลึก
มากมาย
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)

จากนั้ นน าท่ าน ล่องเรือมังกรชมแม่ น้ าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้ง
เสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสี ตีเป่ า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็ น
อะไรที่ถือเป็ นประสบการณ์ที่ไม่รลู ้ ืม

ที่พกั เมืองเว้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

พระราชวังไดโน้ย –นั ่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้ อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุ ก
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (3)
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณ
แห่ ง สุ ด ท้า ยของเวี ย ดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ น
แหล่งมรดกโลก เป็ นที่ ป ระทับ ที่ ท าการของระบบพระ
ราชวงศ์ สุ ด ท้า ยของประเทศเวี ย ดนามคื อ พระราชวง
เห งี ย น มี พ ระองค์ ท้ั งห ม ด 1 3 องค์ ที่ ได้ ขึ้ น ม าถื อ
ครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึ ง ค.ศ. 1945 มี
สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม ใหญ่ โต อลังการเป็ นอย่างยิ่ ง
ท่ านจะได้ช มครบทั้งหมด 3 ส่ วนของพระราชวังได้แ ก่
กาแพงรอบนอกป้ องกันตัวพระราชวังที่ เรียกว่า “กิงถัน่ ” ที่ทาการของพระองค์กบั เสนาธิการและแม่
ทับ ท้อ งพระโรงที่ เรี ย กว่านครจัก พรรค์ “ไถหว่า ” และส่ วน–ที่ สาคัญ มากที่ สุ ด ของพระราชวังคื อ
พระราชวังต้องห้าม เป็ นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่ มคนรับใช้เป็ นขันที ที่เรียก
กันว่า ”ตื๋ อกัม๋ ถัน่ ” จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ริมอ่าวลังโก พิ เศษ!! นาท่านนั ่งรถสามล้อซิ โคล่
(Cyclo) ชมเมื อ งเว้ ซึ่ งเป็ นจุด เด่ น และเอกลัก ษณ์ข องเวี ยดนาม (ไม่ รวมค่าทิป คนขี่ สามล้อ )
ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณ ฑ์ที่ ผลิตมาจากเยื้ อไม้ไผ่
ซึ่งเป็ นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรัง่ เศสที่มี ขบวนการ
เอาไม้ไผ่ มาเผา กลัน่ กรองเพื่อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่
และใช้ผ ลิ ต ออกมาเป็ นสิ น ค้าต่ างๆที่ มี ป ระโยชน์ ดี ต่ อ
สุขภาพ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD
(4) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก
จากนั้ น น าท่ านเยื อนภูเขา บานาฮิ ล ล์ เพลิ ด เพลิ นกับ
การนัง่ กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม.
ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอด
ปี ชมวิวทิ วทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่ ง
ความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรัง่ เศสตั้งใจจะสร้างเป็ น
เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่ งของเวีย ดนาม บนภู เขามีรี
สอร์ท ห้อ งพั ก ร้า นอาหาร และ สวนสนุ ก (Fantasy
Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุ กแบบไม่อ้นั นาท่าน
นั ่งรถไฟไต่เขา ที่ มีที่เดี ยวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ น

คา่

ไปชม สวนดอกไม้แ ห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุ โรปที่ มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลาย
ชนิ ด นาท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็ นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นา
ท่านชมอุ โมงค์เก็ บไวน์ ที่มีอายุ รอ้ ยปี เป็ นผลงานของคนฝรัง่ เศสตอนที่ เขามาค้นพบบานาฮิ วล์ในยุ ค
แรกๆสามารถซื้ อไวน์ ช นิ ด ต่ างๆกลับ ไปเป็ นที ระลึ ก ได้ (ให้ท่ านได้อิ ส ระเล่ น สวนสนุ ก + ดู ห นั ง
3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ ผึ้ ง) จากนั้นนาท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่ าฮิลล์น้ั นก็
คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (5)

ที่พกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีค่าใช้จา่ ย
2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิ่ม 700 บาท / ห้อง
3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง เพิ่ม ห้องละ 900 บาท
ถ้าต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 2,000 / ห้อง
>>>> วันที่พกั บนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<
วันที่สาม
เช้า

บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้ นปลามังกร
สะพานมังกรพ่นไฟ
รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (6) จากนั้นให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ

ได้เวลาอันเหมาะสม นาท่านลงกระเช้าสู่ดานัง
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)
นาท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็ น
หาดที่ ส วยปั งที่ สุ ด ของดานั งก็ ว่ าได้ หาดหมี เควมี แ นว
ชายหาดกว้า งขวาง และมี ค วามยาวถึ ง 10 กิ โ ลเมตร
ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่ มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้
ชายหาดที่ ห ลังคามุ งด้วยจากตั้ งเรีย งรายสามารถนอน
เอนและมองดูน้ าทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน
โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะ
ทหารอเมริ กัน ใช้เป็ นที่ พัก ผ่ อ นหย่อ นใจ และภายหลัง
สงครามสิ้ นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่ า (China Beach)
เราสามารถเดินทางไปเที่ ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่า
อยู่ห่างจากตัวเมืองดานั งเพียง 6 กิโลเมตร จะนั ่งแท็ กซี่
หรื อ รถประจ าทางไปก็ ไ ด้เลย เพราะมี ป้ า ยรถเมล์แ ถว
ชายหาดหลายจุ ด เดิ นไปต่ออีก นิ ดก็ ถึงแล้ว จากนั้ น นา
ท่ านผ่ านชม ภู เขาหิ น อ่ อ น Marble Mountains และน า

คา่

ท่านเข้าชม หมู่บา้ นหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุ ดิบหินอ่อนเนื้ อดี และช่ างแกะสลักฝี มือประณี ต
๊
ส่งออกจาหน่ าย ทัว่ โลก นาท่านเดินทางสู่ หมู่ บา้ นกัมทาน
สนุ กสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นั ่งเรือ
กระด้ง เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่
พัก อาศัย ของเหล่าทหาร อาชี พ หลัก ของคนที่ นี่ คืออาชี พ ประมง ระหว่างการล่องเรื อท่ านจะได้ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้ นเมือง ผูช้ ายกับผู ห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่พาย
เรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุดสนุ กสนาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมือง
มรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รบั การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ หอ์ ยูท่ ี่บา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่
กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ น สถาปั ตยกรรมที่ ไม่ซ้าแบบ
ทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมื องฮอย
อัน ไม่ อนุ ญาตให้นารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมื องจึงเป็ นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นาท่าน
ชม สะพานญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ งฮอยอัน ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า ถู ก สร้า งเพื่ อ เชื่ อ มคนในชุ ม ชน
หลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุ มชนชาวจีน และ
บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเหลือเข้าเมื่อ
ศตวรรษที่ 17
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8)
จากนั้ นนาท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่ มสาวคู่รกั กันมาซื้ อกุ ญแจใสคล้องใส่สะพาน
จากนั้ นนาท่านชม รู ปปั้ นปลามังกร ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กาลังจากปลากลายเป็ น
มังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666
เมตร เป็ นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็ นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้
จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่
เช้า

วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (9)
นาท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน
เกาะเซิ นตร่า (Son Tra) ทางเหนื อของเมืองดานั ง เป็ น
วัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้ นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืน
หันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็ นการปกป้ อง
คุ ม้ ครองชาวประมงที่ ออกไปหาปลา เสี ย งระฆังวัด ที่ ตี

ประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรูส้ ึกสงบ และสร้างขวัญกาลังใจอย่างดี เยี่ยม และเป็ นที่เคารพ
นับถื อของคนดานั ง นาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่ รวบรวมสิ นค้ามากมายเป็ นที่
นิ ยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดย
เฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวห
ย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เที่ยง
บริการขนมปั งเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้ น (10)
13.15 น. เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….


รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง
วันที่ 2–5 มิถุนายน 65
วันที่ 4–7 มิถุนายน 65
วันที่ 9–12 มิถุนายน 65
วันที่ 10–13 มิถุนายน 65
วันที่ 11–14 มิถุนายน 65
วันที่ 16–19 มิถุนายน 65
วันที่ 18–21 มิถุนายน 65
วันที่ 23–26 มิถุนายน 65

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
มิถุนายน 2565
14,899.14,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.-

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

วันที่ 25–28 มิถุนายน 63

13,899.กรกฎาคม 2565
วันที่ 2-5 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 9-12 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 10-13 กรกฎาคม 65
12,899.วันที่ 14-17 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 16-19 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 21-24 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 22-25 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 23-26 กรกฎาคม 65
13,899.วันที่ 28-31 กรกฎาคม 65
14,899.สิงหาคม 2565
วันที่ 4–7 สิงหาคม 65
13,899.วันที่ 6–9 สิงหาคม 65
13,899.วันที่ 11–14 สิงหาคม 65
14,899.วันที่ 12–15 สิงหาคม 65
14,899.วันที่ 20–23 สิงหาคม 65
13,899.วันที่ 27–30 สิงหาคม 65
13,899.กันยายน 2565
วันที่ 1–4 กันยายน 65
13,899.วันที่ 3–6 กันยายน 65
13,899.วันที่ 8–11 กันยายน 65
13,899.วันที่ 10–13 กันยายน 65
13,899.วันที่ 15–18 กันยายน 65
13,899.วันที่ 17–20 กันยายน 65
13,899.วันที่ 22–25 กันยายน 65
13,899.วันที่ 24–27 กันยายน 65
13,899.วันที่ 29 ก.ย.–2 ต.ค. 65
13,899.-

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

วันที่ 1–4 ตุลาคม 65
วันที่ 6–9 ตุลาคม 65
วันที่ 8–11 ตุลาคม 65
วันที่ 13–16 ตุลาคม 65
วันที่ 21–24 ตุลาคม 65
วันที่ 22–25 ตุลาคม 65
วันที่ 23–26 ตุลาคม 65

ตุลาคม 2565
13,899.13,899.13,899.14,899.14,899.14,899.14,899.-

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

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ประกันโควิด & สุขภาพ วงเงินค่ารักษา 5 แสน/ท่าน ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วงวันหยุ ด หรือเทศกาลที่ ตอ้ งการันตี มดั จากับสายการบิ นหรือผ่ านตั วแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิ นพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ท้งั เต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
 เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วกรุป๊ ระบบจะทาการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั ่งได้ ที่นั ่งอาจจะไม่ได้นั ่ง
ติดกัน เราจะต้อง Request ขอทีห่ น้าเคาน์เตอร์เท่านั้น
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
หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุ ดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ สูญ หายที่ เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุ ใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนั งสือเดิ นทางต้องมีอายุ เหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน บริษั ทฯไม่รบั ผิ ดชอบหากอายุ เหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

