รหัสโปรแกรม : 23181 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
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นัง่ กระเช้าขึน้ บาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อนั้
ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์
เทีย่ วครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตืน่ ตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่นำ้ หอม ,นัง่ รถซิโคล่ชมเมืองเว้
อิม่ อร่อยกับบุฟเฟ่ตน์ านาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มือ้
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว

กรณีลกู ค้ามีซอื้ ตัว๋ ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ ตารางการบินกับทางเจ้าหน้าทีอ่ กี ครัง้
กำหนดการเดินทาง: มิถนุ ายน2565 - มีนาคม 2566
วันแรก
กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู-่ ตลาดดองบา-ล่องเรือมังกรชมแม่นำ้ หอม
07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน THAIVIETJET
AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.50 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960
12.30น
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) นำ
ท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อ ยที่ใหญ่ ที่สุดในเอเชีย
เป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา เป็นจำนวนมาก และชมวิว
ที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดใน
โลกเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก จากนั้น
นำท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู๋ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย์ 8 เห
ลี่ อ ม สู ง 8 ชั้ น ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นฝั่ ง ซ้ า ยของแม่ น้ ำ หอม พร้ อ มเรื่ อ งเล่ า
มากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสี
ฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสติน
คันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาล
เวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่
น้ำหอม จากนั้นนำท่านไปละลายทรัพ ย์ ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่
รวบรวมสินค้ามากมายเป็น ที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ
เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)
จากนัน้ นำท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของ
ชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสี ตีเป่า
และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม

ทีพ่ กั เมืองเว้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง
เช้า

เที่ยง

พระราชวังไดโน้ย-นัง่ ซิโคล่ชมเมืองเว้-ร้านเยือ้ ไผ่-บาน่าฮิลล์-สะพานมือ-สวนสนุก
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (3)
จากนั้น นำท่านถ่ายรูปด้ านหน้า พระราชวัง ไดโน้ย พระราชวัง
โบราณแห่ ง สุ ด ท้ า ยของเวี ย ดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ น
แหล่ งมรดกโลก เป็น ที่ ประทั บ ที่ ทำการของระบบพระราชวงศ์
สุด ท้ ายของประเทศเวีย ดนามคื อ พระราชวงเหงีย นมี พ ระองค์
ทั้งหมด 13 องค์ที่ ได้ขึ้นมาถือ ครองราชย์ นับ ตั้งแต่ ค.ศ. 1802
จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการ
เป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่
กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่ รียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำ
การของพระองค์ กั บ เสนาธิ ก ารและแม่ ทั บ ท้ อ งพระโรงที่
เรียกว่านครจัก พรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ที่สำคัญ มากที่สุด
ของพระราชวั ง คื อ พระราชวั ง ต้ อ งห้ า ม เป็ น ที่ ป ระทั บ ของ
พระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียก
กันว่า ”ตื๋อกั๋มถั่น” (ไม่ได้เข้า ด้า นในพระราชวัง ) จากนั้นนำ
ท่านเดินทางเข้าสู่ริมอ่าวลังโก พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิ
โคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ข อง
เวีย ดนาม (ไม่ร วมค่า ทิ ป คนขี่ส ามล้อ ) ระหว่างทางแวะ ชม
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรอง
เพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (4) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก
จากนั้ น นำท่ า นเยือ นภู เขา บานาฮิ ล ล์ เพลิด เพลิ น กั บ การนั่ ง
กระเช้าที่ยาวที่สุ ดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ
สายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิว ทัศที่สาย
งามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อน
ชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก
(Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น นำท่าน
นั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวน
ดอกไม้ แ ห่ ง ความรั ก Le Jardin D’Amour สไตล์ ยุ โ รปที่ มี
ดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไ ลองค์ใหญ่
ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำ
ท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศส
ตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อ ไวน์ชนิด
ต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิส ระเล่น สวนสนุก + ดู
หนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำ
ท่านชมสถานที่แห่ งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้ น ก็คือ สะพานสี ท อง

หรือสะพานมือยก นั้นเอง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ
บนบาน่าฮิลล์ (5)

ที่พัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งทีพ่ กั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดีย่ วเท่านัน้ )
1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง ถ้าพัก 4 ท่าน ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง ถ้าพัก 3 ท่าน เพิม่ 1,000 บาท / ห้อง
ถ้าต้องการพักเดีย่ ว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิม่ 2,500 / ห้อง
>>>> วันทีพ่ กั บนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<
วันทีส่ าม
เช้า

บาน่าฮิลล์-หาดหมีเคว-ล่องเรือกระด้ง-ฮอยอัน-สะพานแห่งความรัก-รูปปัน้ ปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ
รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (6) จากนัน้ ให้ทา่ นได้อสิ ระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7)
นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่
สวยปั ง ที่ สุ ด ของดานั ง ก็ ว่ า ได้ หาดหมี เควมี แ นวชายหาด
กว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด
เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้ง
เรียงรายสามารถนอน เอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบ
เพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนาม
เพราะทหารอเมริ กั น ใช้ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และภายหลั ง
สงครามสิ้ น สุ ด ก็ เรี ย กแทนว่ า หาดไชน่ า (China Beach) เรา
สามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจาก
ตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจำทางไปก็
ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิด
ก็ ถึ ง แล้ ว จากนั้ น นำท่ า นผ่ า นชม ภู เ ขาหิ น อ่ อ น Marble
Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ทีม่ ีแหล่ง
วัต ถุดิ บ หิน อ่ อ นเนื้ อ ดี และช่ างแกะสลัก ฝี มื อ ประณี ต ส่ งออก
จำหน่าย ทั่วโลก นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไป
กับการเล่นกิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอย
อันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่ว งสงครามที่นี่เป็นที่
พักอาศั ยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง
ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้าน
จะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่
พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมือ งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อ ยู่ที่บ้านโบราณ
ซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ
เมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะ
และการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของ
ชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการ
เดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูก
สร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์วดั กวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาว
จีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่
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ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสูด่ านัง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8)
จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม
รูป ปั้ น ปลามั ง กร ที่เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ของเมือ งดานัง เมื อ งที่ ก ำลั งจากปลากลายเป็ นมั ง กรในระยะใกล้ เชิ ญ ท่ า น
เพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่
ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนีจ้ ะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

นำท่านเข้าสูท่ พี่ กั ดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันทีส่ ี่
เช้า

เที่ยง
13.15 น.
14.55 น.

วัดหลิงอิง๋ -ตลาดฮาน-สนามบินดานัง-สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม (9)
นำท่ านมัสการองค์ เจ้า แม่ก วนอิ ม ณ วัด หลิ ง อิ๋ง อยู่บนเกาะ
เซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ ที่สุด
ของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่ กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หัน
หน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไป
หาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ ชาวเรือ
รู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นทีเ่ คารพนับ
ถือของคนดานัง นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาด
ที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้า
พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวห
ย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพือ่ ฝากคนที่บ้าน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สูส่ นามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิน้ (10)
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เทีย่ วบินที่ VZ961
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

รายการท่องเทีย่ วนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนีถ้ อื เป็นเอกสิทธิข์ องผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง
วันที่ 2–5 มิถนุ ายน 65
วันที่ 4–7 มิถนุ ายน 65
วันที่ 9–12 มิถนุ ายน 65
วันที่ 10–13 มิถนุ ายน 65
วันที่ 11–14 มิถนุ ายน 65
วันที่ 16–19 มิถนุ ายน 65
วันที่ 18–21 มิถนุ ายน 65
วันที่ 23–26 มิถนุ ายน 65
วันที่ 25–28 มิถนุ ายน 63
วันที่ 2-5 กรกฎาคม 65
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 65
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 65
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 65
วันที่ 16-19 กรกฎาคม 65
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 65
วันที่ 22-25 กรกฎาคม 65
วันที่ 23-26 กรกฎาคม 65
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 65
วันที่ 4–7 สิงหาคม 65
วันที่ 6–9 สิงหาคม 65
วันที่ 11–14 สิงหาคม 65
วันที่ 12–15 สิงหาคม 65
วันที่ 20–23 สิงหาคม 65
วันที่ 27–30 สิงหาคม 65
วันที่ 1–4 กันยายน 65
วันที่ 3–6 กันยายน 65
วันที่ 8–11 กันยายน 65

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

มิถนุ ายน 2565
14,899.14,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.กรกฎาคม 2565
13,899.13,899.12,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.14,899.สิงหาคม 2565
13,899.13,899.14,899.14,899.13,899.13,899.กันยายน 2565
13,899.13,899.13,899.-

พักเดีย่ ว
4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

วันที่ 10–13 กันยายน 65
วันที่ 15–18 กันยายน 65
วันที่ 17–20 กันยายน 65
วันที่ 22–25 กันยายน 65
วันที่ 24–27 กันยายน 65
วันที่ 29 ก.ย.–2 ต.ค. 65
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
วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 65
วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 65
วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 65
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 65
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 65
วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 65
วันที่ 1-4 ธันวาคม 65
วันที่ 8-11 ธันวาคม 65
วันที่ 14-17 ธันวาคม 65
วันที่ 21-24 ธันวาคม 65
วันที่ 25-28 ธันวาคม 65
วันที่ 31 ธ.ค.-3ม.ค. 65
วันที่ 12 – 15 มกราคม 2566
วันที่ 15 – 18 มกราคม 2566
วันที่ 18 – 21 มกราคม 2566
วันที่ 19 – 22 มกราคม 2566

13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.ตุลาคม 2565
13,899.13,899.13,899.14,899.14,899.14,899.14,899.พฤศจิกายน 2565
13,899.13,899.13,899.14,899.13,899.13,899.ธันวาคม 2565
15,899.15,899.13,899.13,899.15,899.21,899.มกราคม 2566
14,899.13,899.13,899.14,899.-

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.5,900.7,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2566
13,899.วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2566
14,899.วันที่ 26 ก.พ.-1มี.ค. 2566
13,899.มีนาคม 2566
วันที่ 2–5 มีนาคม 2566
15,899.วันที่ 5–8 มีนาคม 2566
13,899.วันที่ 8–11 มีนาคม 2566
13,899.วันที่ 12–15 มีนาคม 2566
13,899.วันที่ 16–19 มีนาคม 2566
14,899.วันที่ 19–22 มีนาคม 2566
13,899.วันที่ 20-23 มีนาคม 2566
13,899.วันที่ 21-24 มีนาคม 2566
13,899.วันที่ 22-25 มีนาคม 2566
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.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ = Infant 3,000 บาท

อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
✓ ค่าที่พักตามระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ
✓ ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ มีบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
✓ ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขในการจอง
• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อน
การเดินทาง
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ใน
กรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• เนือ่ งจากตัว๋ เครือ่ งบินเป็นตัว๋ กรุป๊ ระบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกทีน่ งั่ ได้ ทีน่ ั่งอาจจะไม่ได้นงั่ ติดกัน เราจะต้อง
Request ขอทีห่ น้าเคาน์เตอร์เท่านัน้
หมายเหตุ
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก

**** ไม่มกี ารคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้รว่ มบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋ เข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืน
เงินได้ เนือ่ งจากค่าบริการทีเ่ วียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือ
กรณี ที่ ท่ า นถู ก ปฏิ เสธการเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ าหน้ า ที่ ต รวจคนเข้ าเมื อ งหรือ เจ้า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง จากไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัท
ฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือ
คืนเงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936

