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วันแรก

กรุ งเทพฯ • สนามบินดานัง • สะพานมังกร

13.30 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ ทุกท่ าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 638

16.40 น.

 (-/-/เย็น)

**ตั้งแต่ พเี รียด 30 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง
กรุงเทพฯ เวลา 15.10 น. และถึงสนามบินดานัง เวียดนาม เวลา 17.00 น. เวลานัดหมายที่ดอนเมืองเวลา 12.00 น.**
18.20 น.
เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้า เมื องเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว(เวลา
ท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานัง
เป็ นเมืองแห่ งหาดทรายขาว และ ภูเขาหิ นอ่อนเป็ น
เมื อ งท่ า ที่ ส าคัญ และเป็ นเมื อ งใหญ่ อัน ดั บ 4 ของ
ประเทศเวี ย ดนามเมื องนี้ เจริ ญและเติ บ โต มาจาก
หมู่บา้ นชาวประมงจนกลายเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ
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จากนั้น

ค่า

นาท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสาเร็ จ
แห่ งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน
ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ
และเป็ นการฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยได้เ ปิ ดใช้ ง านตั้ง แต่ ปี 2013ด้ว ยสถาปั ต ยกรรมที่ บ วกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั **โรงแรม Regina Danang Hotel หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว** มาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สอง
07.00 น.

ฮอยอัน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านกัม๊ ทาน • นั่งเรื อกระด้งฮอยอัน • วัดจีน • บ้ านโบราณ • สะพาน
ญี่ปุ่น • ศาลกวนอู • สุ สานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • เว้ • ล่องแม่ น้าหอม  (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็ นเมือง
ท่ า การค้า ที่ ส าคัญแห่ ง หนึ่ ง ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้แ ละเป็ นศู น ย์ก ลางของการแลกเปลี่ ย นวัฒนธรรม
ระหว่างตะวันตกกับตะวัน ออกองค์การยูเนสโกได้ป ระกาศให้ฮอยอัน เป็ นเมื องมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เนื่ องจากเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่ อยๆแต่ก็ยงั คงรู ปแบบของเมื อง
ฮอยอันไว้ได้
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จากนั้น

เที่ยง
จากนั้น

เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรื อกระด้ งCam Thanh Water Coconut Village
หมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริ มแม่น้ า อาชี พหลักของคนที่นี่คืออาชี พประมง ระหว่าง
การล่องเรื อท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อ
กันไปมานาที่พายเรื อมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี สุดสนุกสนาน (ไม่ รวมค่ าทิปคนพายเรื อ ท่ านละ 40 บาท/ต่ อ
ท่ าน/ต่ อทริป)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งมังกร โต๊ ะละ 1 ตัว
นาท่ านชม วัดจีน เป็ นสมาคมชาวจี นที่ ใหญ่และเก่ าแก่ ที่สุดของเมื องฮอยอันใช้เป็ นที่ พบปะของคนหลาย
รุ่ น วัดนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนาธู ปที่ขดเป็ นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็ นสิ ริมงคลแก่ท่าน นาชม Old House of Tan Sky บ้ านโบราณ
ซึ่ งเป็ นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้าง
มากว่า 200 ปี ปัจจุบนั ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นที่อยูอ่ าศัยของทายาทรุ่ นที่เจ็ดของตระกูล การ
ออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปั ตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้า
อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาเป็ นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่ งใกล้แม่น้ าทูโบนมีประตูออกไม้
สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรื อพายสัญจรไปมาในแม่น้ าทูโบนได้เป็ นอย่างดี

นาชม สะพานญี่ปุ่นซึ่ งสร้ างโดยชุ มชนชาวญี่ ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี มาแล้ว กลางสะพานมี ศาลเจ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่
สร้างขึ้นเพื่อสวดส่ งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่ อว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่ วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น
ส่ วนลาตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มงั กรพลิกตัวจะเกิดน้ าท่วมหรื อแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้ โดย
ตอกเสาเข็มลงกลางลาตัวเพื่อกาจัด มันจะได้ไม่เกิดภัยพิบตั ิข้ ึนอีกชม ศาลกวนอู ซึ่ งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่
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จากนั้น

ค่า

ฮอยอันชาวบ้านจะนาสิ นค้าต่าง ๆไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นกั ท่องเที่ยวท่านสามารถซื้ อของที่ระลึก เป็ น
ของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเว้
เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มี
แบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็ นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยูใ่ นประเทศเวียดนามใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง

น าท่ า นชม เจดี ย์ เ ที ย นมู่ ทรงเก๋ งจี น แปด
เหลี่ยมสู งลดหลัน่ กัน 7 ชั้นซึ่ งแต่ละชั้นแทน
ภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยูร่ ิ มฝั่ งแม่
น้ าหอม น าท่ า นชม สุ ส านกษั ต ริ ย์ ไ คดิ ง ห์
สุ ส านแห่ ง นี้ เป็ นเพี ย งสุ ส านเดี ย วที่ มี ก าร
ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก
เข้า กับ สถาปั ตยกรรมตะวัน ตก ทางเดิ น ขึ้ น
สุ สานได้รับการตกแต่ง เป็ นบันไดมัง กรอัน
โอ่อ่า จากนั้น อิ สระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Dong
Ba เป็ นตลาดใหญ่ ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าหอมรอบนอกจะเป็ นสิ นค้าของที่ระลึกเป็ นส่ วนมาก ด้านในเป็ นของใช้ ทัว่ ไป
(หมายเหตุ: ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ไป สุ สานกษัตริย์ไคดิงห์ )
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่ าน ลงเรื อมังกรล่ องแม่ น้าหอม พร้ อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว** มาตรฐานเวียดนาม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม
07.00 น.

เว้ • พระราชวังหลวง • นั่งรถสามล้อซิโคล่ • ดานัง • บานาฮิลล์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
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นาท่านเยี่ยมชมพระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์ เหวียนพระราชวังแห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัย
ยาลองเคยเป็ นที่ประทับของพระมหากษัตริ ยร์ าชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่ งนี้ ต้ งั อยู่ใจกลางเมื อง
เป็ นมรดกตกทอดอันยิง่ ใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
พิเศษ!!นาท่ านนั่งรถสามล้ อซิ โคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็ นจุดเด่ นและเอกลักษณ์ ของเวียดนาม (ไม่ รวมค่ า
ทิปคนขี่สามล้ อ ท่ านละ 40 บาท/ต่ อท่ าน/ต่ อทริป)

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD
นาท่านช้อปปิ้ งที่ ร้ านเยื่อไผ่ ร้ านไข่ มุก และร้ านหินอ่ อน
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองดานัง
เดินทางสู่ บานาฮิลล์ บานาฮิลล์เป็ นที่
ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง
ได้ ค ้น พบในสมัย ที่ ฝ รั่ ง เศสเข้า มา
ปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนน
อ้ อ ม ขึ้ น ไ ป บ น ภู เ ข า ส ร้ า ง ที่ พั ก
โรงแรมสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ที่ พั ก ผ่ อ น ใ น
ระหว่างการรบระหว่างที่ นงั่ กระเช้า
ด้วยความเสี ยวพร้ อมความสวยงาม
เราจะได้เห็นวิวธรรมชาติท้ งั น้ าตก Toc TienและลาธารSuoi no จากนั้น นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ บานาฮิลล์ กระเช้าแห่ ง
บานาฮิลล์น้ ีได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภทNon Stopโดย
ไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้ น 5,042 เมตรและเป็ นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุย
เมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ากว่ากระเช้า พร้อมอากาศบริ สุทธิ์ อันสดชื่นจนทาให้ท่านอาจลืมไปเสี ยด้วย
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ซ้ าว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานา
ฮิลล์มีความสู ง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์นาท่านชม สะพานสี ทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุ ด
ตั้งโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดู อย่าง
อลัง การที่ ซ่ ึ งเต็ ม ไปด้ ว ยเสน่ ห์ แ ห่ ง ต านานและ
จิ น ตนาการของการผจญภั ย ที่ สวนสนุ ก The
Fantasy Park (รวมค่ า เครื่ อ งเล่ น บนสวนสนุ ก
ยกเว้ น หุ่ นขี้ผึ้งที่ไม่ รวมให้ ในรายการ)ที่ เป็ นส่ วน
หนึ่ งของบาน่ าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่ นใน
หลายรู ปแบบเช่ นท้าทายความมันส์ ของหนัง 4D,
ระทึกขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์ เกมส์
สนุกๆเครื่ องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมายหรื อช้อปปิ้ ง
ซื้ อของที่ ระลึ กภายในสวนสนุ กอย่างจุ ใจและอี กมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์ กนั อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้
สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
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เย็น

วันที่สี่

บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล์
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮิลล์

บานาฮิลล์ • วัดลินห์ องึ้ • ตลาดฮาน • กรุ งเทพฯ  (เช้ า/กลางวัน/-)

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

จากนั้น
11.30 น.

อิสระให้ท่านพักผ่อนกับกิจกรรมบนบานาฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
นาท่านเดินทางลงจากเขาบานาฮิลล์
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เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะสั ก การะ วั ด ลิ น ห์ อึ๋ ง เป็ นวัด ที่ ใ หญ่
ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของ
วัดเป็ นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพ
องค์ต่างๆตามความเชื่ อของชาวบ้านแถบ
นี้ นอกจากนี้ ยัง มี รู ปปั้ นปู น ขาวเจ้ า แม่
กวนอิ มซึ่ งมี ความสู งถึง 67 เมตรตั้งอยู่น
ฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้
ภูเขาและหันหน้า ออกทะเลคอยปกป้ อง
คุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก
ชายฝั่งวัดแห่งนี้นอกจากเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นอีกนึ่ งจุ ดชมวิวที่สวยงามชองเมื อง ดานัง จากนั้น นาท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้ งใน
ตลาดฮาน ซึ่ งก็มีสินค้าหลากหลายชนิ ด เช่ นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกิ นต่างๆ เป็ นตลาดสดและขายสิ น ค้า
พื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้ เวลาสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินดานัง
18.50 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD639
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
20.35 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**ตั้งแต่ พเี รียด 30 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขากลับ โดยออกจากสนามบินดานัง
เวียดนาม เวลา 17.30 น. และถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 19.35 น. กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจอง**
………………………………………………………………….
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลง
ไฟล์ ทบินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน
หรื อ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
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3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพัก
จะเป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทางทัวร์ มหัศจรรย์..บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
วันเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

28 – 31 มี.ค.63

34

13,900

13,900

12,900

11,900

11,900

10,900

04 – 07 เม.ย.63

34

14,900

14,900

13,900

13,900

13,900

12,900

10 – 13 เม.ย.63

34

16,900

16,900

15,900

15,900

15,900

11 – 14 เม.ย.63

34

17,900

17,900

13 – 16 เม.ย.63

34

17,900

17,900

16,900

16,900

16,900

24 – 27 เม.ย.63

34

13,900

01 – 04 พ.ค.63

34

14,900

08 – 11 พ.ค.63

34

13,900

13,900

12,900

12,900

12,900

11,900

22 – 25 พ.ค.63

34

14,900

14,900

13,900

12,900

12,900

11,900

29 พ.ค. – 01 มิ.ย.63

34

13,900

13,900

12,900

12,900

12,900

11,900

จอยแลนด์
(ราคาไม่ รวมตั๋ว)

พักเดี่ยว

10,900

4,000

11,900

4,000

14,900

13,900

4,000

16,900

13,900

5,500

15,900

13,900

5,500

13,900

12,900

10,900

4,000

14,900

13,900

11,900

4,000

10,900

4,000

11,900

4,000

10,900

4,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ ว**
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อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น, คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่ า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
• กรุณาชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่ า 10,000 บาท
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กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 45 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกน้ อยกว่ า 30 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่ อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ยึดเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ
จะไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า –
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่
ไม่ ใช่ การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ง หาก
ตม.ปฎิเสธการเข้ า-ออกเมืองของท่ าน ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้
ท่ านโดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่ านต้ องทา
พาสปอร์ ตเล่ มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ การท่ องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่ งเสริมการท่ องเที่ยว

ดังกล่าว คือ ร้ านยา,ร้ านไม้ ไผ่ ร้ านหัตถกรรม เป็ นต้ น หากท่ านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าวจะต้ องจ่ ายค่าทัวร์ เพิม่ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
➢ อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้ รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่ วนใหญ่ รสไม่ ค่อยจัดและอาหารทะเลก็
จะเป็ นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้ องพักที่ประเทศเวียดนาม
➢ ห้ องพักแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน ห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple Room)
ห้ องพักแต่ ละประเภทอาจจะไม่ ติดกันบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน อาจจะได้ เป็ น 1เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงเสริม
➢ โรงแรมในเวียดนามห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่ มีอ่างอาบน้าบางโรงแรมแต่ ละชั้นจะมีเพียง
ไม่ กหี่ ้ องซึ่งในกรณีมาเป็ นครอบครัวใหญ่ ใช้ หลายห้ อง ห้ องพักอาจจะไม่ ได้ ติดกันและอาจจะได้ คนละชั้นและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีลฟ
ิ ต์ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

