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วันแรก
08.00 น.

กรุ งเทพ-ดานัง-เว้ -เจดีย์เทียนมู่ -ตลาดดองบา-ลงเรื อมังกรล่ องแม่ นา้ หอม
📢 คณะเดินทางพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิ น
VIETJET AIR เพื่อมารับเอกสารประกอบการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวกแก่ทุก
ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

10.50 น.

✈ได้ เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบิน VZ960

12.30 น.

เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน ดานัง ประเทศเวียดนามกลาง (เวลาท้ องถิ่นที่เวียดนาม เท่ ากับประเทศไทย)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ว มัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่ นพร้ อมรถโค้ชปรับอากาศ
รอต้อนรับนาท่านเดิ นทางสู่ ภตั ตาคาร
🍴 บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาทุก ท่า นเดิ น ทางเข้า สู ่ เมือ งเว้ เว้ ได้รับ ฉายาว่า เป็ นนครแห่ ง จัก รพรรดิ เพราะว่า ที ่นัน่ เป็ นเมือ ง
ศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม โดยสมัยนั้นมีจกั รพรรดิ เป็ นผูป้ กครองประเทศ

เที่ยง
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จากนั้น

จากนั้น

ค่า
ที่พัก
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

และได้สร้ างพระราชวัง ขึ้ นที่เมืองเว้ รวมทั้งสุ สานที่ยิ่ง ใหญ่ข องจัก รพรรดิ หลายประองค์ก็อยูท่ ี่เมืองเว้
เช่ นกัน บรรยากาศของเมืองเว้จึง ปกคลุ ม ไปด้วยกลิ่ นอายของเมืองเก่า ที่น่า ค้น หาอีก เมืองหนึ่ ง ที่พ ลาด
ไม่ได้ของเวียดนาม ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง
นาท่านชม เจดีย์เทียนมู่ สถูป เจดีย แ์ บบจีนทรง 8 เหลี่ยม แบ่ง เป็ นชั้นๆถึ ง 7 ชั้น แต่ละชั้นแทนภพชาติ
ของพระพุทธเจ้า เจดีย ์ 7 ชั้นนี้ ถือป็ นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ของเวียดนาม และเป็ นสัญลักษณ์ ของวัดนี้

ให้ทุก ท่า นได้ อิส ระช้อปปิ้ งที่ ตลาดดองบา ตลาดขนาดใหญ่ ตั้งอยูร่ ิ ม ฝั่ ง แม่น้ า หอม รอบนอกจะเป็ น
สิ นค้าของที่ระลึ กเป็ นส่ วนมากและร้านอาหาร ด้านในเป็ นของใช้ เช่ น กาแฟ G7 เสื้ อผ้าอ๋ าวใหญ่ หมวก
เวียดนาม เมล็ดอาหาร ของดอง ผลไม้แปรรู ป อาหาร ทัว่ ไป
🍴 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พิเศษ!! หลังอาหารเย็น ลงเรื อมังกรล่ องแม่ นา้ หอม พร้ อมชมการแสดงและดนตรี พ้ืนเมื อง
THANH LICH หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
พระราชวังเว้ -ร้ าน OTOPเมืองเว้ -บานาฮิลล์ -สะพานมื อสี ทอง-สวนสนุ ก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลัง จากรับ ประทานอาหารเช้า นาทุก ท่า นเยี่ย มชม พระราชวัง เมือ งเว้ พระราชวัง ตั้ง อยู่ใ จกลางเมือ ง
เว้ ภายนอกของพระราชวัง โอบล้อมด้ว ยคู น้ า และกาแพงสู ง ใหญ่ เป็ นวิธี ก ารป้ อ งกันข้า ศึก ที่ใ ช้ก นั มา
หลายยุคหลายสมัยในอดี ตจักรพรรดิ์ ของราชวงศ์เหงี ยนมีท้ งั หมด 13 พระองค์ ช่ วงแรกจักรพรรดิ์ จะอยู่
ภายใต้อานาจของประเทศจีน ไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามต้องขออนุ ญาตจากจีนทุกครั้ ง ต่อมาในช่ วงหลัง ที่
ฝรั่งเศสเข้ามามีอานาจในเวียดนามเริ่ มยึดการปกครอง จักรพรรดิ์ จึงเป็ นได้แค่เพียงหุ่ นเชิ ดของฝรั่งเศส
เพื่อให้ทาการตามคาสั่งของฝรั่งเศส เกิ ดการลอบสังหารและยึดอานาจกันบ่อยครั้ ง ทาให้หลายพระองค์มี
อายุที่น้อย เพื่อที่ฝรั่ง เศสจะควบคุ มได้ง่า ย ตามประวัติศาสตร์ หลังจากนั้นนาทุก ท่านไปจับจ่า ยใช้สอย
กับผลิ ตภัณฑ์ข้ ึนชื่ อ OTOP เมืองเว้
🍴 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ถึ งเวลาแห่ งความสนุ กนาทุกท่านเดิ นทางสู่ บานาฮิลล์ แหล่งไฮไลท์ ล่าสุ ดของเวียดนามกลางที่มีชื่อเสี ยง
อย่างมาก และยัง เป็ นที่ ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางบานาฮิลล์ ตั้งอยู่ในเขต HOA NINH เมือง
HOA VANG จังหวัดดานัง ห่ างจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิ โลเมตร เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็ม
ไปด้วยสิ่ งที่น่าสนใจมากมาย ซึ่ งถู กเนรมิตขึ้ นบนยอดเขาสู งจากระดับน้ าทะเลมากถึ งประมาณ 1,487 ม.
มีจุดท่องเที่ยวกระจายกันไปโดยรอบแต่ละพื้นที่บนยอดเขา ซึ่ งนักท่องเที่ยวจะต้องนัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึ้ น
ไปเที่ยวชม

นัง่ กระเช้า ขึ้ น สู ่ บ านาฮิล ล์ ตื่น เต้น ตื่น ตากับ กระเช้ า ไฟฟ้ า ที่ย าวที่สุ ด แบบไม่ห ยุด แวะพัก มีค วามยาว
ทั้ง สิ้ น 5,042 ม. สู ง 1,294 ม. ทุกท่า นจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศเย็นๆ บ้า งครั้ ง เมฆจะ
ลอยต่า ลงมาสัม ผัส กับกระเช้าที่เรานัง่ นาท่า นชม สะพานมือสี ทอง พลาดไม่ไ ด้ก บั จุดถ่ายรู ปเก๋ ๆ ทีฮิต
ที่สุดในตอนนี้ ด้านหน้าของสะพานมือสี ทองจะเป็ นภาพมุมสู งที่มองเห็ นจุดต่างๆบนภูเขา หากเป็ นช่ วง
เช้า มีหมอกบางๆก็เป็ นภาพที่ส วยงามดัง จินตนาการ หรื อหากท่า นใดต้องการความสนุ ก ตื่นเต้นพลาด
ไม่ได้กบั สวนสนุ ก THE FANTASY PARK (รวมค่ าเครื่ องเล่ นบนสวนสนุ กยกเว้ นรถรางและบ้ านผีสิง
ที่ไม่ รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้เพลิ ดเพลิ นกับสวนสนุ กที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุ ก
กับเครื่ องเล่นต่างๆ มีต้ งั แต่ๆแบบเด็กๆ จนถึ งตื่นเต้นแบบผูใ้ หญ่ ไม่ว่าจะเป็ น รถบั้ม TOWER DROP ม้า
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หมุน ปลาหมึก ยัก ษ์ ยิง ปื น เครื่ องเล่น 3D 4D 5D เป็ นต้น หรื อ ท่า นได้อ ยากเดิ น ไปหาถ่า ยรู ป ใน
FRENCH VILLAGE ก็สวยงามน่ าสนใจไม่แพ้กนั สาหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายรู ป ห้ามพลาด!!!

เย็น
ที่พัก
วันที่สาม

เช้ า

จากนั้น

🍴 บริ การอาหารเย็นสุ ดอลังการ แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคาร
MECURE VILLA ระดับ 4 ดาว**** หรื อระดับเทียบเท่ าพักบนบานาฮิลล์
วัดลินห์ อึ๋ง -เมืองโบราณฮอยอัน -หมู่บ้านกักทั้ม-ล่ องเรื อกระด้ ง - เมืองโบราณฮอยอัน -บ้ านโบราณ
เลขที่ 101 - สะพานมังกร - สะพานแห่ งความรั ก
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดิ นทางไปสักการะสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ณ วัดลินห์ อึ๋ง เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังมีรูปปั้ นของ
เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ต้ งั อยู่หันหน้าไปทางทะเลเพื่อช่ วยปกป้ องกันภัยอันตรายต่างๆให้กบั ชาวเมือง
ดานัง ภายในวิห ารใหญ่ข องวัด เป็ นสถานที ่บูช าเจ้า แม่ก วนอิม และเทพองค์ต่า งๆ ตามความเชื่ อ ของ
ชาวบ้า นแถบนี้ นอกจากนี้ ย งั มีรู ป ปั้ นปูนขาวเจ้า แม่ก วนอิม ซึ่ ง มีค วามสู ง ถึ ง 67 ม.ตั้ง อยู่บ นฐานดอกบัว
กว้าง 35 ม.เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นอีกนึ่ งจุดชมวิวที่สวยงามของ เมื องดานัง
นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุ กสนานไปกับกิ จกรรม!! นั่งเรื อกระด้ ง CAM THANH WATER
COCONUT VILLAGE หมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูใ่ นสวนมะพร้าวริ มแม่น้ า ในอดีตช่วงสงคราม
ที่นี่เป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชี พหลักของคนที่นี่คือ อาชี พประมง ระหว่างการล่องเรื อท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานาที่พายเรื อมา
เคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สุดสนุกสนาน (ไม่ รวมค่ าทิปคนพายเรื อ ท่านละ 40 บาท)
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เที่ยง

🍴 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น

เดิ น ทางสู ่ เมือ งโบราณฮอยอัน อดี ต เมือ งท่า ที่มีค วามส าคัญ อย่า งมากของชาวเวีย ดนามและ เอเชี ย
ตะวันออก ปั จจุบ นั ฮอยอัน ยัง คงรักษาสภาพบ้า นเรื อนไว้ไ ด้อย่างสมบูรณ์ ม าก ยูเนสโก้จึง ประกาศให้
เป็ นเมืองมรดกโลก ที่ยงั คงสมบูรณ์ที่สุด ให้ท่า นได้อิสระเดิ นชมสถานที่ต่างๆ ในเมืองโบราณ เช่ น ชม
วัดจีน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นที่พบปะของคนหลายรุ่ น วัดนี้ มี
จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนา
ธู ปที่ขดเป็ นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน นาชม บ้ านโบราณ เลขที่ 101 OLD HOUSE
OF TAN SKY เป็ นชื่ อเข้า ของเดิ ม ของบ้า นโบราณแห่ งนี้ ปั จจุบ นั เปิ ดให้ผูค้ นทัว่ ไปได้มาศึก ษา และ
ถ่า ยรู ปเยี่ยมชม ภายในบริ เวณรอบๆจะเป็ นบ้านเรื อนต่างๆที่ส ร้ า งมากให้เข้ากับ สถานที่ มีร้านขายของ
มากๆ ไม่ว่าจะเป็ นของฝาก ร้านกระเป๋ า เสื้ อผ้า ร้านกาแฟ เป็ นต้น
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นาท่า นชม สะพานญี่ปุ่ น ซึ่ ง สร้า งโดยชุ ม ชนชาวญี่ป่ ุ นเมื่อ 400 กว่า ปี มาแล้ว กลางสะพานมีศ าลเจ้า
ศัก ดิ์ สิท ธิ์ ที่สร้ า งขึ้ นเพื่อสวดส่ ง วิญญาณมัง กร ชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่า มี มัง กรอยู่ใ ต้พิภพส่ วนตัวอยู่ที่อินเดี ย
และหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่ วนลาตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่ม งั กรพลิ ก ตัวจะเกิ ดน้ า ท่ว มหรื อแผ่นดิ นไหว ชาว
ญี่ป่ ุ นจึง สร้ า งสะพานนี้ โดยตอกเสาเข็ม ลงกลางลาตัวเพื่อ กาจัดมันจะได้ไ ม่เกิ ด ภัย พิบ ตั ิข้ ึ นอีก ชม ศาล
กวนอู ซึ่ ง อยู ่บ นสะพานญี ่ป่ ุ นและที่ฮ อยอัน ชาวบ้า นจะนาสิ น ค้า ต่า ง ๆ ไว้ที่ห น้า บ้า น เพื่อ ขายให้แ ก่
นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้ อของที่ระลึ ก เป็ นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่ น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น

นาท่าน ชมสะพานมังกร DRAGON BRIDGE สัญลักษณ์ ความสาเร็ จแห่ งใหม่ของเวียดนาม เมือถึงเวลา
จะสามารถชมมังกรพ่นไฟได้ดว้ ย เป็ นอีกหนึ่ งที่เที่ยวของดานังแห่ งใหม่ ที่มีความยาว 666 ม. ความกว้าง
เท่าถนน 6 เลน เชื่ อมต่อสองฝั่ งของแม่น้ าฮัน เพือช่ วยให้การเดิ นทางสะดวกขึ้น

ค่า
ที่พัก

นาท่านชม สะพานแห่ งความรั ก ตั้งอยู่ริมแม่น้ าฮาน ซึ่ งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่น้ าเจ้าพระยา อิสระ
ให้ท่านเดิ นเล่นถนนเลี ยบแม่น้ าและถ่ายรู ปกับ สะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยดวงไฟรู ปหัวใจ และจาก
สะพานแห่ งนี้ ดา้ นหลังสามารถมองเห็ นวิวของสะพานมังกรความยาม 666 เมตร แบบเต็มๆ
🍴 อิสระอาหารเย็น ให้ ท่านได้ เลือกรั บประทานอาหารตามอัธยาศั ย
MERRY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว***
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วันที่สี่
เช้ า

13.15 น.
14.55 น.

ตลาดฮาน-สนามบินดานัง -สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นเที่ยวและช็อปปิ้ งใน ตลาดฮาน ท่านจะได้พบกับสิ นค้าหลากหลายชนิ ด เช่ นผ้า เหล้า
บุหรี่ กาแฟ ของฝาก และของกิ นต่างๆ หากท่านต้องการหาของพื้นเมืองสามารถหาได้จากที่น้ ี
ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
✈ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
........................................................................................

หมายเหตุ

กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่ าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ไม่ มีห้องพักสาหรับ 3
ท่ าน และไม่ มีการเสริมเตียง
***ลูกค้าต้ องพักเป็ นห้ อง Family โดยมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ 400 บาทต่ อท่ าน***

ผู้ใหญ่

ราคา
เด็ก

พักเดีย่ ว

11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
11,999

11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
11,999

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

กาหนดวันเดินทาง
ธันวาคม 62 - มีนาคม 63
พฤหัส – อาทิตย์
พฤหัส – อาทิตย์
เสาร์ - อังคาร
พฤหัส – อาทิตย์
เสาร์ - อังคาร
เสาร์ - อังคาร
พฤหัส – อาทิตย์
เสาร์ - อังคาร

12 - 15 ธ.ค. 62
09 - 12 ม.ค. 63
18 - 21 ม.ค. 63
06 - 09 ก.พ. 63
08 - 11 ก.พ. 63
29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63
05 - 08 มี.ค. 63
21 - 24 มี.ค. 63

*ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นประเภทห้ องพักในกรณีห้องพักของบานาฮิลส์ เต็ม*
โปรแกรมทัวร์ ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
*ค่ าบริการข้ างต้ นเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่ อท่าน
*ชาระทีส่ นามบินก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ ได้ บังคับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ ก่อนการใช้บริ การ)
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ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่าน ชาระทีส่ นามบินในวัน
เดินทาง ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
**ไม่ ได้ บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 1 วัน หลังจากทาการจอง
และชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี ไม่ชาระเงิ นหรื อไม่ชาระเงินตามกาหนด ไม่ว่า
กรณี ใดใดจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
**กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่ าทัวร์ มัดจาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. หากลูกค้าทาจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็ นต้นไปชาระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน
แม้วา่ ท่านจะจองทัวร์ มาคนละบริ ษทั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ชาระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริ ษทั
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ ายมัด
จาแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนเงินค่ ามัดจาหรื อค่ าทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หัก
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า
15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
2. กรณี ตอ้ งทาวีซ่า ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มี
การยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น โดย
ต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิก
ต้องรับผิดชอบชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ 3,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิ ง
และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเช่ น ค่าวีซ่า เป็ นต้น โดยต้องแจ้งทาง
บริ ษทั ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆ
ที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุ ม ของทางบริ ษ ัท ฯหรื อค่ า ใช้จ่า ยเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กิ ดขึ้ นทางตรงหรื อ ทางอ้อม เช่ น การ
เจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่ ส ามารถไปเที่ ย วในสถานที่ ที่ ระบุ ใ นโปรแกรมได้ อันเนื่ อ งมาจากธรรมชาติ ความล่ า ช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคา
ตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
13. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดิ นทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดู แลสมาชิ กภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
14. มัคคุ เทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่ มีอานาจในการให้คาสั ญญาใดๆ แทนบริ ษ ทั เว้น แต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
15. เมื่ อท่ า นตกลงชาระเงิ นไม่ ว่าทั้ง หมดหรื อบางส่ วนกับ ทางบริ ษ ทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถื อว่า ท่า นได้ย อมรั บ ใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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ข้ อควรระวัง
-กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ กรุ ณาเช็ คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศเวียดนาม กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
-กรณีลูกค้ าทีต่ ้ องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน
หรื อตรวจสอบกับทางบริษททัวร์ ก่อนตัดสิ นใจซื้อตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ
-รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ทชี่ าระกับผู้จัด เป็ นการชาระขาดก่ อนเดินทางและผู้จัดได้ ชาระ
ต่ อให้ กบั ทางสายการบิน โรงแรม หรื อสถานทีเ่ ทีย่ วต่ างๆ แบบชาระขาดก่อนออกเดินทางเช่ นกัน ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วม
เดินทางหรื อใช้ บริการตามรายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรื อออกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน หรื อ 180
วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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