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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
ตลาดกลางคืนดานัง
12.30 น.

15.50 น.
17.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศชั้ น 4 สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ
เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่
VZ962 (15.50-17.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง
เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผ่านตัว
เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าสําคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บา้ นชาวประมง เมืองดานังมี
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร์ หาดทรายขาวที่ขึน้ ชื่อ วิวที่สวยงาม

เย็น

ของภูเขาหินอ่อน รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนนํา
ท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่
เมืองดานังได้รบั อิสรภาพและเป็ นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ท่ีมาเมืองดานัง ต้องแวะชม
ความสวยงาม และชมคาร์ฟ ดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็ นสัตว์ใน
ตํานานที่พ่นนํา้ จากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็ นอนุสาวรียต์ อ้ นรับแขกบ้านแขก
เมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนีม้ ีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้ าประดับ
ตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึน้ ก็จะกลายร่างเป็ นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน
แห่งความรั ก(Love Bridge Da Nang) เป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกั ที่จะมาซือ้ กุญแจคล้องใส่
สะพาน ริมแม่นาํ้ หาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่นาํ้ เจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารู ป
หัวใจ และจากสะพานแห่งนีท้ างด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Magnolia Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
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วัดหลินอึ๋ง-หมู่บา้ นกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปนุ่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสักการะองค์เ จ้ า แม่ก วนอิม วัด หลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลม
เซินจร่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คน
ภายในวิ ห ารใหญ่ ข องวัดเป็ น สถานที่ บูช าเจ้าแม่ กวนอิม และเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่ อ

นอกจากนีย้ งั มีรูปปั้ นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สดุ ในเวียดนาม ตัง้ อยู่บนฐาน
ดอกบัว กว้า ง 35 เมตร ยื น หั น หลัง ให้ภู เ ขาและหัน หน้า ออกทะเล คอยปกป้ อ งคุ้ม ครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็ นรู ป 18 พระอรหันต์ขนาด
ใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนีน้ อกจากเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ท่ชี าวบ้านมากราบไหว้บชู าและขอพร

กลางวัน

แล้ว ยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็ นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้
สวยงามมากระหว่างทางแวะชมหมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน ที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงาน
ฝี มือการแกะสลักหินอ่อน หินหยกนําท่านเดินทางสู่หมู่ บ้ า นกั๊ ม ทาน(Cam Thanh Village)
สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง หมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตัง้ อยู่ในสวนมะพร้าว
ริมแม่นาํ้ ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคือ อาชีพ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืน้ เมือง
ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสดุ สนุกสนาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(เมนูสุดฟิ นเวียดนามต้นตําหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้ งญวน,ขนมจีนหมูปิ้ง)

นําท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็ นเมืองทางวัฒนธรรมได้รบั
การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่หอ์ ยู่ท่ีบา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มี

หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันสถาปั ตยกรรมที่ไม่ซาํ้ แบบทัง้ ในด้านศิลปะและ
การแกะสลัก ชมย่ านการค้าเมื องท่ าค้าขายสมัยโบราณของชาวจี นแล้วตรงไปไหว้พ ระที่วั ด
กวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุง้ ) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขาย
เป็ นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชือ้ ชาติเข้าด้วยกัน และ บ้าน
โบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปั ตยกรรมที่ยงั คงเหลืออยู่ของชาว
จีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมือง

เย็น
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โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสือ้ ปั ก
กระเป๋ าปั ก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) จากนัน้ นํา
ท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Magnolia Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

พิพธิ ภัณฑ์จาม-โบสถ์สีชมพู-นั่งกระเช้าขึน้ บานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุกบานาฮิลล์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานังที่ถูกก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ.
๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็ นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจาม

ที่คน้ พบตามพระปรางค์และกําแพงของชาวจามที่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งประติมากรรมเกี่ ยวกับ
เทพฯหลายองค์ไม่ว่าจะเป็ นพระศิวะและพระพรหม พระปรางค์หมีเซินที่แกะสลักอย่างประณีต
สวยงาม สัตว์ศกั ดิ์สิทธิ์ และภาพชีวิตประจําวันของชาวจามล้วนได้รบั การแกะสลักอย่างประณีต
ที่ ผู้เ ข้า ชมสามารถสัม ผัส ได้แ ม้ผ่ า นกาลเวลามาหลายร้อ ยปี จ ากนั้น ชมโบสถ์ค ริ ส ต์สี ช มพู
(Danang Cathedral)ตั้ง อยู่ ใ จกลางเมื อ งดานัง ความพิ เ ศษของที่ น่ี ก็ คื อ ตัว อาคารโบสถ์เ ป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิค ทาสีชมพูอ่อนทัง้ หลัง ทําให้เป็ นที่สนใจของคนที่ผ่านไปมาโบสถ์คริสต์สี
ชมพู เมืองดานัง โบสถ์แห่งนีส้ ร้างขึน้ สมัยตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส และเป็ นโบสถ์แห่งเดียว
ในเมืองดานัง ทําให้ท่นี ่เี ป็ นศูนย์รวมหลักของชาวคริสต์ในเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนั่งกระเช้าขึน้ สู่บานาฮิลล์(BanaHills) ตื่นเต้นตื่นตากับกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวที่สดุ แบบไม่
หยุดแวะพักมีความยาวทัง้ สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และ

อากาศเย็นๆ บ้างครัง้ เมฆจะลอยตํ่า ลงมาสัมผัสกับกระเช้าที่เรานั่งอยู่ จากนัน้ ให้ท่านได้สมั ผัส
หมู่บ้านฝรั่งเศส(French Village) ที่การก่อสร้างได้รบั แรงบันดาลใจมาจากหมู่บา้ นของฝรั่งเศส
ในศตวรรษที่ 19 บานาฮิลล์แต่เดิมเคยเป็ นเมืองตากอากาศของเวียดนามตั้งแต่สมัยที่ยัง เป็ น
อาณานิ คมของฝรั่ง เศส ก่ อนที่ จ ะถูกทิ ง้ ร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมี
ชีวิตชีวาอีกครัง้ นําท่านพบกับวิลล่าสวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม้ วัด ร้านอาหาร คาเฟ่ สวน
สนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีเรียกได้ว่าเป็ นเหมือนดิสนียแ์ ลนด์ของเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวน
สนุ กบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นยกเว้น
โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ทีไ่ ม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่
ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตงั้ แต่แบบเด็กๆ จนถึงตื่นเต้นแบบผูใ้ หญ่

ไม่ว่าจะเป็ น รถบัม้ TOWER DROP ม้าหมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปื น เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็ นต้น
หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ทกุ มุมสวยๆ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ นานาชาติ)
พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว
กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง
***หมายเหตุ สําหรับห้องพักบนบานาฮิลล์ห้องพักครอบครัว 3 ท่าน ***
-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิ่ม 300 บาทต่อท่าน
-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล์ 1คืน เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน
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สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์-ดานัง-ตลาดฮาน
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ได้กบั จุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สดุ ในตอนนี ้
ด้านหน้าของสะพานมือสีทองจะเป็ นภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็ นช่วงเช้ามี

หมอกบางๆก็ เป็ นภาพที่สวยงามดังจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็ นสวน
สวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทงั้ ดอกไม้ ต้นไม้ มีมมุ ถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไป
ถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar ที่มีอโุ มงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม นําท่าน
ลงกระเช้าเดินทางต่อสู่ตวั เมืองดานัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เย็น
18.10 น.
19.50 น.

นําท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทัง้ ชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาทิ เสือ้ เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋ า สินค้าพืน้ เมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ
ภาพผ้าปั กมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจํา
ชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
เมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
รับประทานอาหารขนมปั ง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รบั อิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส
หรือเรียกอีกชือ่ ว่า "แซนด์วชิ เวียดนาม" (บริการบนรถ)
ออกเดินทางกลับสู่ก รุ งเทพ โดยสายการบิ นไทยเวียดเจ็ท แอร์ เที่ยวบินที่ VZ963 (18.1019.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง
เดินทางถึง กรุ งเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กําหนดการเดินทาง
พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร
ศุกร์-จันทร์
พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์-จันทร์
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร
อาทิตย์-พุธ
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์-จันทร์

27-30 ตุลาคม 65
28-31 ตุลาคม 65
29 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 65
04-07 พฤศจิกายน 65
17-20 พฤศจิกายน 65
25-28 พฤศจิกายน 65
02-05 ธันวาคม 65
10-13 ธันวาคม 65
11-14 ธันวาคม 65
16-19 ธันวาคม 65
17-20 ธันวาคม 65
22-25 ธันวาคม 65
30 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66

ผู้ใหญ่
13,999.13,999.13,999.14,999.14,999..14,999.15,999.15,999.13,999..14,999.14,999.14,999.19,999.-

ราคา
เด็ก
13,999.13,999.13,999.14,999.14,999.14,999.15,999.15,999.13,999.14,999.14,999.14,999.19,999-

พักเดี่ยว
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.-

พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์-จันทร์
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
เสาร์-อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร
พฤหัสบดี-อาทิตย์
ศุกร์-จันทร์
เสาร์-อังคาร

12-15 มกราคม 66
13-16 มกราคม 66
03-06 กุมภาพันธ์ 66
04-07 กุมภาพันธ์ 66
09-12 กุมภาพันธ์ 66
11-14 กุมภาพันธ์ 66
16-19 กุมภาพันธ์ 66
23-26 กุมภาพันธ์ 66
24-27 กุมภาพันธ์ 66
25-28 กุมภาพันธ์ 66
03-06 มีนาคม 66
04-07 มีนาคม 66
09-12 มีนาคม 66
10-13 มีนาคม 66
11-14 มีนาคม 66
16-19 มีนาคม 66
17-20 มีนาคม 66
18-21 มีนาคม 66

14,999.14,999.14,999.14,999.15,555.15,555.15,555.14,999.14,999.14,999.15,999.15,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.-

14,999.14,999.14,999.14,999.15,555.15,555.15,555.14,999.14,999.14,999.15,999.15,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.14,999.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้ หมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื่อความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และ
บริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและ
เงื่อนไขหมายเหตุท่บี ริษทั ฯแจ้งไว้ขา้ งต้นแล้ว
**ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ตงั้ แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
**สําหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

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.-

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล
2,500,000บาทไม่คมุ้ ครอง โรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียด
อื่นๆเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
นํา้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่านํา้ หนักกระเป๋ า (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้ งการใบกํากับภาษี
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกําหนด
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ (1,000บาท) ตลอดการเดินทาง

7.

อัตรานีไ้ ม่รวม

การจองและการชําระ
1.

2.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน้ ส่วนที่
เหลือชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการ
เดินทาง
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการสํารองที่ น่ ัง
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ

3.

4.

หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

เงือ่ นไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปี ใหม่ เป็ น60วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจํา 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจํา
โรงแรมเป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจํา 50% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจํา
โรงแรมเป็ นต้น)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์
-ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หกั ค่าใช้จ่าย100%

หมายเหตุสาํ คัญเพิม่ เติม
1.

2.

3.

4.
ให้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิการ
ล่าช้าของสายการบิ น,การนัด หยุ ด งาน,การประท้วง,การก่ อจลาจล,อุบัติเ หตุ,ปั ญ หาการจราจร,ภัย
ธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้
บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั อาทิการล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตั ิเหตุ,ปั ญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้ นีท้ าง
บริษทั จะคํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็ นสําคัญ
ท่านจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต

5.

6.
7.

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณีท่ีท่านจะ
ใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็ นรายกรณีเช่นผูท้ ่ีตงั้ ครรภ์,เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ,ผูท้ ่ีน่ งั วิล
แชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่วมกันเป็ น
รายกรณี
ราคาทัวร์เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็ น
สําคัญ

ตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตั๋วเครื่องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
ทางบริษัทฯ ได้สาํ รองที่น่ งั พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบินซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณี ท่านยกเลิ กการเดิ นทางและทางบริษัท ฯได้ทาํ การออกตั๋วเครื่ องบิน ไปแล้ว (กรณี ต๋ ัว Refund)ผู้
เดินทางต้องเป็ น ผูร้ อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้ อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็ นผูก้ าํ หนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษี นาํ้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่น่ งั บนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ท่นี ่งั ตามที่ท่านต้องการได้
กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
ั
นัน้ สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะน้นทางบริ
ษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ที่น่ งั Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้ กับข้อกําหนดของสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการด้วยตัวท่านเอง
นํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรือถื อขึ น้ เครื่องสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนดหากท่ านมี นาํ้ หนักเกินกว่า
กําหนดท่าน จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนัน้ เอง

10.

ทางบริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

1.

บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่บี ริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะ
ใช้ใน ระดับมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พกั แน่นอน)
สําหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อยู่กับทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง

่ ัก
โรงแรมทีพ
2.
แล้ว
3.

4.

5.

6.
จะมี
7.

เนื่ อ งจากการวางแปลนแบบห้อ งพัก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ างกันอาจทํา ให้ห ้อ งพัก แบบห้อ งเดี่ยว
(Single) และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะ
ไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน้
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม
(บางครัง้ ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปจะมีลกั ษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็ นห้อง
เดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆและ
แต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่องปรับอากาศ
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่าน้นั
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรือบางครัง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

สําหรับผู้เดินทางทีถ่ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้อยู่ได้สงู สุด 30 วัน

