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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย.

วันแรก
07.30 น.
10.10 น.
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ าหอม
 ( - /-/เย็น)
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานังโดยเที่ยวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นงั ่ และ Hot Seat บริการสาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แถวหน้าและ
นัง่ ติดกันหรือเลือกที่นงั ่ ได้ เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่
อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
* ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั ่ ไปกลับค่าใช้จา่ ยในการล็อกที่นงั ่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้องการล็อคที่นงั ่ แถวหน้า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทาการจองค่ะ**

11.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่
เรียบร้อยแล ้ว(เวลาท้องถิน่ ทีเ่ วียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็ นเมืองแห่ง
หาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญและเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ4 ของ
ประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบ่ า้ นชาวประมงจนกลายเป็ น
เมืองท่าทีส่ าคัญ

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

49-0618-VN08 ดานัง เว้ ฮอยอัน -4D3N(FD)
www.sdty-tour.com

จากนัน้

คา่

เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงาม
และทรงคุณค่าวัฒนธรรมทีม่ แี บบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รบั การยืนยันจาก องค์
การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้
เป็ นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่ อี ยู่ในประเทศเวียดนามใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง นาท่านเยีย่ มชมพระราชวังหลวงของกษัตริยร์ าชวงศ์
เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็ นทีป่ ระทับของ
พระมหากษัตริยร์ าชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตงั้ อยู่ใจกลางเมืองเป็ นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงาม
แห่งนี้ได้ถกู สร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน
จากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาด Dong Ba เป็ นตลาดใหญ่ ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ หอม
รอบนอกจะเป็ นสินค้าของทีร่ ะลึกเป็ นส่วนมาก ด้านในเป็ นของใช้ ทัว่ ไป
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนาท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ าหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพ้ นื เมือง
พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
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วันที่สอง
07.00 น.
จากนั้น

เที่ยง

จากนัน้

เจดียเ์ ทียนมู่-สุสานกษัตริยไ์ คดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บา้ นกัม๊ ทาน-นัง่ เรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊ กเกีย๋ น
บ้านโบราณ-สะพานญี่ปนุ่ -ศาลกวนอู (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหาร นาท่านชม เจดียเ์ ทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลีย่ มสูงลดหลันกั
่ น 7 ชัน้ ซึง่
แต่ละชัน้ แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตัง้ เด่นอยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ หอม
นาท่านชม สุสานกษัตริยไ์ คดิงห์สุสานแห่งนี้เป็ นเพียงสุสานเดียวทีม่ กี ารผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้นสุสานได้รบั
การตกแต่งเป็ นบันไดมังกรอันโอ่อ่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหาร SEA FOOD
เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนัน้ อดีตเคยเป็ นเมืองท่า การค้าทีส่ าคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเป็ นศูนย์กลางของการ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็ น
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็ นสถานที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยงั คง
รูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองฮอยอัน
นาท่านเดินทางสู่หมู่บา้ นกัม๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นัง่ เรือกระด้ง
Cam Thanh Water Coconut Villageหมูบ่ า้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้ อยู่
ในสวนมะพร้าวริมแม่นา้ ในอดีตช่วงสงครามทีน่ ่เี ป็ นทีพ่ กั อาศัยของเหล่าทหาร
อาชีพหลักของคนทีน่ ่คี อื อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะ
หยอกล ้อกันไปมานาทีพ่ ายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
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นาท่านชมวัดฟุ๊ กเกีย๋ นเป็ นสมาคมชาวจีนทีใ่ หญ่และเก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นทีพ่ บปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มี
จุดเด่นอยู่ท่งี านไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนาธู ปที่ขดเป็ นก้น
หอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็ นสิริมงคลแก่ ท่าน นาชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซึ่งเป็ นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาว
เวียดนามทีม่ ฐี านะดี ชมบ้านไม ้ทีเ่ ก่าแก่และสวยงามทีส่ ุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบนั ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้
เป็ นอย่างดี และยังเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของทายาทรุ่นทีเ่ จ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสานระหว่างอิทธิพล
ทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ป่ นุ และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาเป็ นร้านบูตคิ ด้านหลังติดถนนอีก
สายหนึ่งใกลแ้ ม่นา้ ทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่นา้ ทูโบนได้เป็ นอย่างดีนา
ชม สะพานญี่ปนซึ
ุ่ ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ป่ นุ เมือ่ 400 กว่าปี มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ สวด
ส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ป่ ุนเชื่อว่ ามี มังกรอยู่ใต้พภิ พส่วนตัวอยู่ท่อี ินเดียและหางอยู่ท่ญ
ี ่ีป่ ุน ส่วนลาตัวอยู่ท่เี วียดนาม
เมือ่ ใดทีม่ งั กรพลิกตัวจะเกิดนา้ ท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ป่ นุ จึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลาตัวเพือ่ กาจัดมัน
จะได้ไม่เกิดภัยพิบตั ขิ ้นึ อีก ชมศาลกวนอูซง่ึ อยู่บนสะพาน ญี่ป่ นุ และทีฮ่ อยอันชาวบ้านจะนาสินค้าต่าง ๆ ไว้ทห่ี น้าบ้าน เพือ่
ขายให้แก่นกั ท่องเทีย่ วท่านสามารถซื้อของทีร่ ะลึก เป็ นของฝากกลับบ้านได้อกี ด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม PHO HOI RESORT Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
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 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

วันที่สาม

ฮอยอัน-นัง่ กระเช้าขึ้นเขาบาน่ าฮิลล์-ดานัง-วัดลินห์องึ๋ -สะพานมังกร

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นาทุกท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์
ซึง่ อยู่ห่างจากเมืองฮอยอัน1 ชัว่ โมงบานาฮิลล์เป็ นทีต่ ากอากาศทีด่ ที ส่ี ุดในเวียด
นามกลางได้คน้ พบในสมัยทีฝ่ รัง่ เศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มกี ารสร้างถนน
อ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างทีพ่ กั โรงแรมสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเพือ่ ใช้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีน่ งั ่
กระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทงั้ นา้ ตก Toc Tienและลาธาร Suoi no (ในฝัน)
นัง่ กระเช้าขึ้นสูบ่ านาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ ไี ด้รบั การบันทึกสถิตโิ ลกโดย
World Record ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าทีย่ าวทีส่ ุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะ
มีความยาวทัง้ สิ้น 5,042 เมตรและเป็ นกระเช้าทีส่ ูงทีส่ ุดที่ 1,294 เมตรนักท่อง
เทีย่ วจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตา่ กว่ากระเช้าพร้อมอากาศ
บริสุทธิ์อนั สดชื่นจนทาให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซา้ ว่าทีน่ ่ไี ม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่
หนาวเย็นเฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี ประมาณ 10 องศาเท่านัน้ จุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มคี วามสู ง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าที่
อุดมสมบูรณ์
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่ าฮิลล์
จุดทีส่ ร้างความตื่นเต้นให้นกั ท่องเทีย่ วมองดูอย่างอลังการทีซ่ ง่ึ เต็มไปด้วยเสน่ห ์
แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยทีส่ วนสนุ ก The Fantasy Park
(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและบ้านผีสงิ ทีไ่ ม่รวมให้ในรายการ)
ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้า
ทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ และอืน่ ๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์
สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสัน่ ประสาทอีกมากมาย
หรือช้อปปิ้ งซื้อของทีร่ ะลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายทีร่ อท่าน
พิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มทีใ่ ห้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ
แวะสักการะ วัดลินห์องึ๋ เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ นสถานที่
บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยงั มีรูปปัน้ ปูน
ขาวเจ้าแม่กวนอิมซึง่ มีความสูงถึง 67 เมตรตัง้ อยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหัน
หลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงทีอ่ อกไปหาปลานอก
ชายฝัง่ วัดแห่งนี้นอกจากเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทช่ี าวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล ้วยัง
เป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ วยงามเป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวทีส่ วยงามชองเมือง ดานัง

จากนั้น

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้

บริ ษทั เอสดีทีวาย เซอร์วสิ จากัด (TAT No. 11/07420)
68-68/6 เอสแอนด์บี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 502 ถนนปั้ น แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
Tel: 02-235-2534-6; E-mail: admin@sdty-tour.com

49-0618-VN08 ดานัง เว้ ฮอยอัน -4D3N(FD)
www.sdty-tour.com

พิเศษ!!นาท่านนัง่ รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซึ่งเป็ นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
จากนั้น
นาท่าน ชมสะพานมังกร Dragon Bridgeอีกหนึ่งทีเ่ ทีย่ วดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร
ไฟสัญลักษณ์ความสาเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ทีม่ คี วามยาว 666 เมตร ความกว้าง
เท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ ของแม่นา้ ฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกร
ถูกสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วดานัง เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และ
เป็ นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิ ดใช้งานตัง้ แต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรม
ทีบ่ วกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทไ่ี ด้รบั แรงบันดาลใจจากตานานของเวียดนามเมือ่ กว่า
หนึ่งพันปี มาแล้ว
คา่
บริการอาหารเย็นที่หอ้ งอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม Galavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

วันที่ส่ี

ดานัง-ช้อปปิ้ งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

 (เช้า/-/-)

07.00 น.
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินเทีย่ วและช้อปปิ้ งในตลาดฮานซึง่ ก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็ นตลาดสด
และขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
12.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD637
** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
13.20 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน
FD











เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

15 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61
6 ก.ค.61
13 ก.ค.61
20 ก.ค.61
3 ส.ค.61
17 ส.ค.61
24 ส.ค.61
7 ก.ย.61
14 ก.ย.61

18 มิ.ย.61
25 มิ.ย.61
2 ก.ค.61
9 ก.ค.61
16 ก.ค.61
23 ก.ค.61
6 ส.ค.61
20 ส.ค.61
27 ส.ค.61
10 ก.ย.61
17 ก.ย.61

24
24
24
35
35
35
35
35
35
35
35

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

13,900

13,900

12,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม
ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ ามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
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อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
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เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน มิฉะนั้น
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อน
ล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทาง
บริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออก
ตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
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รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณี ทา่ นถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ใน
กรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการ
ชาระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ

ร้านยา ,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่า
ท่าน รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ น
ขนาดของตามประเทศเวียดนาม
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รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบน้ า บางโรงแรมแต่ละชัน้ จะมีเพียงไม่ก่หี อ้ ง
ซึ่งในกรณี มาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ตดิ กันและอาจจะได้คนละชัน้ และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิ ต์ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**
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