PVN23-VZ 3D2N ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์และดานัง) เดินทาง เม.ย.-ต.ค.65

รหัสโปรแกรม : 23082 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
3 วัน 2 คืน (พักบนบานาฮิลล์)
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บินตรงสูเ่ มืองดานัง โดยสายการบิน THAI VIETJET
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG เทีย่ วเวียดนามกลาง นัง่ กระเช้าลอยฟ้า
บานาฮิลล์ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เล่นสวนสนุก เทีย่ วเมืองฮอยอัน
นัง่ เรือกระด้ง ชมสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก
พักหรู 4 ดาว 1 คืน (บานาฮิลล์) พักเมืองดานัง 1 คืน
มือ้ พิเศษ!! Seafood Boatket+กุง้ มังกร
และอินเตอร์บฟุ เฟ่ตบ์ นบานาฮิลล์ 1 มือ้
แถมฟรี !! กระเป๋ากิฟ๊ เก๋ชอปปิง้ +หมวกสุดเท่ เวียดนาม
WIFI FREE ON BUS  น้ำดืม่ บริการวันละ 1 ขวด

หมายเหตุ
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่ วบินเพือ่ ยืนยันกับทางเจ้าหน้าทีก่ อ่ นทำ
การจองและขอความกรุณาให้ท่านซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบินประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาเดินทางได้ อันเนือ่ งมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้วพบว่าอยูเ่ หนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไม่รบั ผิดชอบและไม่คนื ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิรม์ กรุป้ ประมาณ 7-10 วัน
ก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก
วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดานัง-บานาฮิลล์ นัง่ กระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้
สะพานมือสีทอง-รถราง-บุฟเฟ่ตอ์ นิ เตอร์บนบานาฮิลล์
08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet (VZ) โดยท่านจะ
พบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะ
เช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนื่องจากตั๋วเครือ่ งบินของคณะเป็นตัว๋ กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั่ บนเครื่องบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
10.50 น.
12.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai Viet Jet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ960 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน นำท่านรับสัมภาระ และ
ออกเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง
(เวลาท้องถิน่ ประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิน่ ประเทศไทย)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแหนมเนืองเวียดนาม ต้นตำหรับ (1)
เดินทางสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่บานาฮิลล์ (BA NA HILLS)
เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รี
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สอร์ท โรงแรม และสวนสนุก ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝรัง่ เศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุม
ถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ

อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บน สะพานโกเด้นบริดจ์ (สะพานมือสีทอง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง
สวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บน
เส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ หรือท่านสามารถเลือกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะ
ขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง
หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคา
ประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์อินเตอร์) (2)
ทีพ่ กั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL

เย็น

หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว(พักบนบานาฮิลล์)

หมายเหตุ ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มหี อ้ งทีพ่ กั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดีย่ วเท่านัน้
1.
2.
3.
4.

เงือ่ นไขสำหรับการเข้าพักบนบานาฮิลล์ 3 ท่าน และการพักแบบครอบครัว
กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK
(เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) สามารถแจ้งรีเควส
ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม**
กรณีมา 3 ท่าน และต้องการพักด้วยกัน ชำระเพิ่มห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY เนื่องจากห้อง FAMILY มีค่อนข้างจำกัด
ดังนั้นหากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักกับบริษัทก่อนทำการจองทัวร์
เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่
กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 3,500 บาทต่อท่าน
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วันที่ 2 บานาฮิลล์-เมืองฮอยอัน-บ้านแกะสลักหินอ่อน-นัง่ เรือกระด้ง
เมืองดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่น สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นใน
สวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรง
ภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่ าน
ระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี
ร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะนั่ง
กระเช้าลง เดินทางสู่เมืองดานัง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหิน
อ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมี
แม่น้ำล้อมรอบ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์
กับกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Bamboo basket boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่
ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิป

สำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์
เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่
ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้า เมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง
ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสาม
ก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้
นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้าง
เพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสาน
สถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้ง
สินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสั ญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก
ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานังชม สะพาน
มังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ย วส่วน
ใหญ่ที่มาเมืองดานัง แวะชมความสวยงามของสะพานแห่งความรัก และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ใน
ตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Seafood Boatket+กุง้ มังกร (5)
ทีพ่ กั GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL HOANG DAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3
ดาว
วันที่ 3 เมืองดานัง–วัดลิงห์องึ๋ –ตลาดฮาน–กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่ใหญ่ท่ีสุด
ของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุท้ังห้า
และจิตใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67
เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้างถึง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล
คอยปกป้ องคุ้ มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง และยั ง เป็ น จุด ชมวิ วที่
สวยงามของเมื อ งดานั ง จากนั้ น นำท่ านเดิ น ทางสู่ ตลาดฮาน เป็ น ตลาดที่ ร วบรวม
สิ น ค้ า มากมายเป็ น ที่ นิ ย มทั้ ง ชาวเวี ย ดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อ เวี ย ดนาม หมวก
รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคม
ไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย *บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ 1
ชิ้น*
13.15 น.
ออกเดินทางจาก สนามบินดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
.................................
(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง)

สาค ั ก าอานเงอน แนบทาย ดยละเอยด เพอ ะ ย น์ ง ดแกตั ทานเอง าก า ะเงินแล ทาง
บ ิ ั ท ะ อ าทาน ดยอม ับเงอน แล และ ม ามา เ ลยนแ ลงเงอน
ด ด

รายการท ัวร์สามารถสล ับ ปร ับเปลีย
่ นหรืองดไปบาง

รายการได้ตามความเหมาะสม ดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนองมาก าก าพอากา เ ตกา ์ทาง ม าติ เ ตกา ์ทางกา เมอง
าพกา า
ายกา บิน
ั ตาง ทังน ะคานง งค าม ลอด ย
อเ ต ด ิ ย
ั ค ามเ น
ดและ ล ะ ย น์ อง เดินทางเ น าคั

ทาง เู ้ ดินทางจะไม่ ้ องร้องใด อ ันเนือ
่ งมาจากได้ร ับทราบเงือ
่ นไขก่อนการเดินทางแล้ว
ิ ธิเริม
บริ ัท ขอสงวนสท
่ และจบการให้บริการ ที่ สนามบินต้นทางขาไป เท่านน
ั
อน
คา

ก
เดินทางมา ากตาง ัง ด
ั
อตาง
เพอ เดินทางมาและกลับ
นามบิน
ายทนอกเ นอ าก
แก ม

ะเท และ ะทากา า องตั เค องบิน อยานพา นะ
มิทางบ ิ ั ท ะ ม ับ ด
ิ อบคา
ายเนอง ากเ น

ราคาท ัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน
่ ตามธรรมเนียม (ชาระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน

อัตราค่
บริ
การ น
ขอเก็บค่าทิปคนข ับรถ และไกด์
ทาอ
้ งถิ
่ ณ สนามบินในว ันเช็คอิน

่ นค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ทด
สว
ี่ แ
ู ลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
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วันเดินทาง
13-15 พฤษภาคม 2565

ราคาผูใ้ หญ่
13,999

เด็กไม่มเี ตียง
13,999

พักเดีย่ วเพิม่
4,000

20-22 พฤษภาคม 2565 BUS I

10,999

10,999

4,000

20-22 พฤษภาคม 2565 BUS II

12,999

12,999

4,000

27-29 พฤษภาคม 2565

12,999

12,999

4,000

03-05 มิถนุ ายน 2565

13,999

13,999

4,000

10-12 มิถนุ ายน 2565
17-19 มิถนุ ายน 2565

11,999
12,999

11,999
12,999

4,000
4,000

24-26 มิถนุ ายน 2565

12,999

12,999

4,000

01-03 กรกฎาคม 2565
08-10 กรกฎาคม 2565

12,999
12,999

12,999
12,999

4,000
4,000

15-17 กรกฎาคม 2565
22-24 กรกฎาคม 2565

12,999
12,999

12,999
12,999

4,000
4,000

29-31 กรกฎาคม 2565
05-07 สิงหาคม 2565

13,999
12,999

13,999
12,999

4,000
4,000

12-14 สิงหาคม 2565

13,999

13,999

4,000

19-21 สิงหาคม 2565

12,999

12,999

4,000

26-28 สิงหาคม 2565

12,999

12,999

4,000

02-04 กันยายน 2565

12,999

12,999

4,000

09-11 กันยายน 2565

12,999

12,999

4,000

16-18 กันยายน 2565
23-25 กันยายน 2565

12,999
12,999

12,999
12,999

4,000
4,000

30 กันยายน-02 ตุลาคม 2565
07-09 ตุลาคม 2565

12,999
12,999

12,999
12,999

4,000
4,000

14-16 ตุลาคม 2565
21-23 ตุลาคม 2565

13,999
13,999

13,999
13,999

4,000
4,000

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตัว๋ เครือ่ งบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน ***
ราคาเด็ก Infant (อายุไม่เกิน 2 ปี): 4,900 บาท/ท่าน

1.
2.
3.

ไม่มรี าคาเด็ก เนือ่ งจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบรู ณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนือ่ งจากเป็นราคาโปรโมชัน่
(แต่สามารถเปลีย่ นผูเ้ ดินทางได้ตามเงือ่ นไของสายการบิน)
เงือ่ นไขและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม
(อัพเดพล่าสุด วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม และเข็มที่ 2 ฉีดไม่เกิน 6
เดือนก่อนเดินทาง
มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เด็กอายุ
ต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องมีผลตรวจโควิด
แสดงเอกสารประกันการคุ้มครองรักษาโควิด -19 วงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 USD
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4.

สำหรับนักท่องเที่ยว ให้ดาวน์โหลดแอป PC COVID ของเวียดนาม เพื่อไว้สำหรับตรวจสุขภาพในช่วงเวลาที่อยู่เวียดนาม
กรณีหอ้ งพักบนบานาฮิลล์เต็ม ทางทัวร์ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นวันเข้าพัก และปรับโปรแกรมให้เหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือ
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนือ่ งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แต่สามารถเปลีย่ นผูเ้ ดินทางได้ตามเงือ่ นไของสายการบิน)

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
• ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
• ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
• ค่าเบี้ยประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกัน
อุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครอง
โรคประจำตัวของผู้เดินทาง
• ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย)
อัตราค่าบริการไม่รวม
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศ
ยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
▪ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
▪ ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (หากเกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ท่าน)
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง
▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
▪ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
▪ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ
ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
▪ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารสำหรับใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ 800-1,000 บาท (สำหรับในกรณีที่มีประกาศ
เพิ่มเติมภายหลังให้ท่านต้องตรวจ) หากมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ ทางทัวร์จะรีบแจ้งให้ท่านทราบ
▪ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR และกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย
Package TEST&GO
(รวมรถรับ-ส่ง/RT-PCR 1 ครั้ง/รวมอาหารเช้า/รวมชุด ATK 1 กล่อง)
พักเดี่ยว: 3,999 บาท/ท่าน
พักคู:่ 6,999 บาท/ห้อง
เงือ่ นไขการออกเดินทาง
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่
กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้ง
ให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศ
ทุกครั้ง
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• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการ
คอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำ
ให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตาม
จำนวนเงินของราคาทัวร์
• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัท
เสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
▪ กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน
30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด
เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
▪ หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
▪ เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
▪ ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนือ่ งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แต่สามารถเปลีย่ นผูเ้ ดินทางได้ตามเงือ่ นไของสายการบิน)
• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้ง
หลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการ
เดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
▪ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
▪ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
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▪ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
▪ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ
แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
▪ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจาก
สายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระ
ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัตเิ หตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ
ความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
▪ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ
ได้
▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
*เมือ่ ท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนีแ้ ล้ว*
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

