วันแรก
07.30 น.
10.25 น.

12.10 น.

จากนั้น

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว-พระราชวังเว-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม
 ( - /-/เย็น)
พรอมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 2 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
ออกเดินทางสู เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานังเปนเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเปน เมืองทาที่สําคัญ
และเป น เมือ งใหญ อั นดั บ 4 ของประเทศเวี ยดนามเมื อ งนี้ เ จริญ และเติบโต มาจากหมู บา นชาวประมงจน
กลายเปนเมืองทาที่สําคัญ
เดินทางเขาสู เมืองเว เมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มี
แบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับการยืน ยันจาก องคก ารยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536 ใหเปนมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงที่มีอยูในประเทศเวียดนามใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นําทานเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริยราชวงศเหวียนพระราชวังแหงนี้
สร า งขึ้ น ในป พ.ศ. 2348ในสมั ย ยาลองเคยเป น ที่ ป ระทั บ ของพระมหากษั ต ริ ย ร าชวงศ เ หวี ย น 13
พระองค พระราชวังแหงนี้ตั้งอยูใจกลางเมืองเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงามแหงนี้ไดถูกสรางขึ้นตาม
แบบแผนความเชื่อของจีนจากนั้นอิสระชอปปงที่ตลาด Dong Ba เปนตลาดใหญ ตั้งอยูริมฝงแมน้ําหอมรอบ
นอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปนสวนมาก ดานในเปนของใช ทั่วไป

ค่ํา

วันที่สอง
07.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทาน ลงเรือมังกรลองแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว**

เจดียเทียนมู-สุสานกษัตริยไคดิงห-นั่งสามลอซิคโคลชมเมืองเว-ดานัง-บานาฮิลล (เชา/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมนําทานชม เจดียเทียนมูทรงเกงจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น
ซึ่งแตละชั้นแทนภพตางๆ ของพระพุทธเจา ตั้งเดนอยูริมฝงแมน้ําหอม

จากนั้น

เที่ยง
บาย
จากนั้น

นํ า ท า นชม สุ สานกษั ตริ ยไคดิ งห สุ ส านแห ง นี้ เ ป น เพี ย งสุส านเดี ยวที่ มีก าร
ผสมผสานระหว า งสถาป ต ยกรรมตะวั น ออกเข า กั บ สถาป ต ยกรรม
ตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานไดรับการตกแตงเปนบันไดมังกรอันโออา
พิเ ศษ!!นํ า ท านนั่งรถสามล อ ซิ โคล (Cyclo) ชมเมื องเว ซึ่ งเป น จุ ด เด น และ
เอกลั กษณ ข องเวี ยดนาม(**สํ า หรั บ การชมเมื องทางทั ว ร ได จั ด ให ท า นนั่ ง
รถสามลอ (รวมในคาบริการแลว และเปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนขี่
สามลอ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหารSEA FOOD)
นําทานเดินทางสูเมืองดานัง
นํ า ทุ ก ท า นเดิ น ทางสู บานาฮิ ล ล เ ป น ที่ ต าก
อากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบใน
สมั ยที่ฝ รั่ ง เศสเข ามาปกครองเวีย ดนามได มี
การสร างถนนออมขึ้นไปบนภูเ ขาสร างที่พัก
โรงแรมสิ่ งอํ า นวยความสะดวกตา งๆเพื่อ ใช
เปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบระหวาง
ที่ นั่ ง กระเช า ด ว ยความเสี ย วพร อ มความ
สวยงามเราจะได เ ห็ น วิ วธรรมชาติ ทั้ง น้ํ าตก
Toc Tienและลําธาร Suoi no (ในฝน) จากนั้น
นั่งกระเช าขึ้ น สู บานาฮิล ล กระเชาแห งบานา
ฮิลลนี้ไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยWorld Record วาเปนกระเชาไฟฟาที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดยไม
หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเปนกระเชาที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสปุยเมฆ
หมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ํากวากระเชาพรอมอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่นจนทําใหทานอาจลืมไปเสียดวยซ้ําวา
ที่นี่ไมใชยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปประมาณ 10 องศาเทานั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิล ลมี
ความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป าที่อุดมสมบูรณนําทานชมสถานที่ ทอ งเที่ยวใหม ลาสุดตั้งโดดเด นเป น
เอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล

บาย

เย็น

จุดที่สรางความตื่นเตนใหนัก ทองเที่ยวมองดูอยาง
อลั ง การที่ ซึ่ ง เต็ ม ไปด ว ยเสน ห แ ห ง ตํ า นานและ
จิ น ตนาการของการผ จญภั ย ที่ สวนสนุ ก The
Fantasy Park(รวมค า เครื่ อ งเล น บนสวนสนุ ก
ยกเวน รถรางและบานผีสิงที่ไมรวมใหในรายการ)ที่
เปนสวนหนึ่งของบานาฮิลลทานจะไดพบกับเครื่อ ง
เลนในหลายรูปแบบเชนทาทายความมันสของหนัง
4D, ระทึก ขวัญกับบานผี สิงและอื่นๆถาไดโนเสารเกมสสนุ กๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหั ว
ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรือชอปปงซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจและอีก
มากมายที่รอทานพิสูจนความมันสกันอยางเต็มที่ใหทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนนานาชนิดอยางจุใจ
บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล
นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมMecure Bana Hill French Villageบนบานาฮิลล

วันที่สาม
07.00 น.
จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

บานาฮิลล-วัดลินหอึ้ง-เมืองโบราณฮอยอัน–หมูบานกั๊มทาน-นั่งเรือกระดงฮอยอัน-วัดฟุกเกี๋ยนบานโบราณสะพานญี่ปุน-ศาลกวนอู-สะพานมังกร  (เชา/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
แวะสักการะ วัด ลินหอึ๋ง เปนวัดที่ ใหญที่สุ ด
ของเมืองดานังภายในวิหารใหญของวัดเปน
สถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆ
ตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้นอกจากนี้
ยังมีรูปปนปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูง
ถึ ง 67 เมตรตั้ ง อยูบ นฐานดอกบัวกว าง 35
เมตรยื น หั น หลั ง ให ภู เ ขาและหั น หน า ออก
ทะเลคอยปกป อ งคุ ม ครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลานอกชายฝงวัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานมากราบไหวบูชาและขอพรแลวยัง
เปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามเปนอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง
เดิ นทางสู “เมื องโบราณฮอยอั น ” เมือ งฮอยอัน นั้ นอดี ตเคยเป นเมื องท า การค าที่สําคั ญแห งหนึ่ง ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและเปนศูนยกลางของการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันตกกับตะวันออกองคการ
ยูเนสโกไดประกาศใหฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
แมวาจะผา นการบูรณะขึ้น เรื่ อ ยๆแตก็ยัง คงรูปแบบของเมือ งฮอยอันไวไดนํ าทานเดิน ทางดวยรถโคชปรั บ
อากาศเดินทางเขาสูตัวเมืองฮอยอัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูหมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดงCam Thanh Water Coconut
Villageหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่นี่เปนที่พกั อาศัยของ
เหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม
ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรี
สุดสนุกสนาน (**สําหรับการเขาชมหมูบานทางทัวรไดจัดใหทานนั่งเรือกระดง (รวมในคาบริการแลว และ
เปนธรรมเนียมที่ตองมีคาทิปใหแกคนพายเรือ ทานละ 40 บาท/ตอทาน/ตอทริป)

จากนั้น

นําทานชมวัดฟุกเกี๋ยนเปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเปนที่พบปะของคนหลาย
รุน วัดนี้มีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีส มัยโบราณ คือ
การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไวเพื่อ เปนสิริมงคลแกทาน นําชมOld House of Tan Skyบานโบราณซึ่ง
เปนชื่อเจาของบานเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบานไมที่เ กาแกแ ละสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สราง
มากวา 200 ป ปจจุบันไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนที่อยูอาศัยของทายาทรุนที่เจ็ดของตระกูล การ
ออกแบบตัวอาคารเปนการผสมผสานระหวางอิทธิพลทางสถาปตยกรรมของจีน ญี่ปุน และเวียดนาม ดานหนา
อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทําเปนรานบูติค ดานหลังติดถนนอีก สายหนึ่งใกลแ มน้ําทูโบนมีประตูอ อกไม
สามารถชมวิวทิวทัศนและเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแมน้ําทูโบนไดเปนอยางดีนําชม สะพานญี่ปุนซึ่งสราง
โดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปมาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศัก ดิ์สิทธิ์ ที่สรางขึ้นเพื่อ สวดสงวิญญาณ
มังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุน สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใด
ที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ําทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงสรางสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อ
กําจัดมันจะไดไมเกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน ญี่ปุนและที่ฮอยอันชาวบานจะนําสินคาตาง
ๆ ไวที่หนาบาน เพื่อขายใหแกนักทองเที่ยวทานสามารถซื้อของที่ระลึก เปนของฝากกลับบานไดอีกด วย เชน
กระเปาโคมไฟ เปนตน

จากนั้น

ค่ํา

นําทาน ชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งที่เทีย่ วดานังแหงใหมสะพานมังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จ
แหงใหมของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟากฝงของแมน้ําฮัน
ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟน คืนประเทศ
และเปนการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013ดวยสถาปตยกรรมที่บวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของเวียดนามเมือ่ กวาหนึ่งพันปมาแลว

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พกั **โรงแรมRegina Danang Hotelหรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว**
วันที่สี่
ดานัง-ชอปปงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
 (เชา/-/-)
07.00 น.
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้น
นําทานเดินเที่ยวและชอปปงในตลาดฮานซึ่งก็มสี ินคาหลากหลายชนิด เชนผา เหลา บุหรี่ และของกินตางๆ
เปนตลาดสดและขายสินคาพืน้ เมืองของเมืองดานัง
ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสูส นามบินดานัง

12.40 น.
14.10 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD637
** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม
........................................................................................
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว
วันเดินทางทัวร มหัศจรรย..บานาฮิลล เว ดานังฮอยอัน4 วัน 3 คืน บิน FD

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

22 ก.พ.62

25 ก.พ.62

34

26 ก.พ.62

1 มี.ค.62

24

1 มี.ค.62

4 มี.ค.62

34

5 มี.ค.62

8 มี.ค.62

24

8 มี.ค.62

11 มี.ค.62

34

12 มี.ค.62

15 มี.ค.62

24

15 มี.ค.62

18 มี.ค.62

34

19 มี.ค.62

22 มี.ค.62

24

22 มี.ค.62

25 มี.ค.62

34

26 มี.ค.62

29 มี.ค.62

24

29 มี.ค.62

1 เม.ย.62

34

05 เม.ย.62

08 เม.ย.62

34

19 เม.ย.62

22 เม.ย.62

34

26 เม.ย.62

29 เม.ย.62

34

03 พ.ค.62

06 พ.ค.62

34

10 พ.ค.62

13 พ.ค.62

34

17 พ.ค.62

20 พ.ค.62

34

24 พ.ค.62

27 พ.ค.62

34

ผูใหญ

เด็กมีเตียง

เด็กไมมีเตียง

พักเดี่ยว

13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900

13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
15,900
13,900
12,900
12,900
13,900
13,900
13,900

12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
11,900
11,900
12,900
12,900
12,900

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

อัตราคาบริการรวม











ตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทอ งเที่ยวตามรายการระบุ
คาไกดทองถิน่ และหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
ภาษีน้ํามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ กอนวันเดินทาง)
อัตราคาบริการไมรวม

 ภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
 คาใชจา ยสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินบิ าร,ซักรีดที่ไมไดระบุ
ไวในรายการ
 คาใชจา ยอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
คะ)
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทอ งถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร
การจองทัวร :
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนทีเ่ หลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย
กวา 15 วัน มิฉะนัน้ ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินคามัด จําใหทั้งหมด ยกเว นในกรณี วันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บปวย :
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับ รอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม
ความเปนจริง
 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดิน ทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
 คณะผูเ ดินทางจํานวน 10 ทานขึ้ นไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มี ผูเดิน ทางไม ถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวม
เดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง
 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิ น
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเ สธในการเขา –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น







รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมจี ดุ ประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไม
สามารถเดินทางได )
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัด
หยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก
อุบัตเิ หตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงือ่ นไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร)
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจา ยใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอน
เดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถ
เปลี่ยนชือ่ ได
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
 การทองเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตองมีการเขาชมสินคาของทางรัฐบาล เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวดังกลาว
คือ รานยา,รานไมไผ รานหัตถกรรม เปนตน หากทานใดไมเขารานดังกลาวจะตองจายคาทัวรเพิ่ม ทางบริษทั ฯ จะขอถือ
วาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ไดรบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดสวนใหญรสไมคอยจัดและอาหารทะเลก็
จะเปนขนาดของตามประเทศเวียดนาม
รายละเอียดหองพักที่ประเทศเวียดนาม
 หองพักแตละโรงแรมแตกตางกัน หองเดี่ยว (Single), หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน (Triple Room)
หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน อาจจะไดเปน 1เตียงใหญกับ 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามหองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ําบางโรงแรมแตละชั้นจะมีเพียง
ไมกี่หอง
ซึ่งในกรณีมาเปนครอบครัวใหญใชหลายหอง หองพักอาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละชั้นและบางโรงแรมอาจจะไม
มีลิฟตซึ่ง
ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง**

