✔รห ัสท ัวร์ ll CHVZD2 >>สอบถาม/เช็คทีว่าง โปรดแจ้งรห ัสท ัวร์<<

นังกระเช้าขึนบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อัน
ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า /00ปี บนบาน่าฮิลล์
เทียวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ ง 4 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน
ตืนตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝังแม่นาหอม
ํ
,นังรถซิโคล่ชมเมืองเว้
อิมอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 2 มือ
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ / ใบ และ Wi-Fi on Bus
พักโรงแรม J ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ / คืน J ดาว / เว้ J ดาว / ดานัง J ดาว
กรณีลูกค้ามีซือตั Mวภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิ ร์มตารางการบินกับทางเจ้าหน้าทีอีกครัง

กําหนดการเดินทาง: มิถุนายน4RSR - มีนาคม 4RSS
วันแรก
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่นาหอม
ํ
07.30 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภู มิ อาคารผู ้โดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์เ ตอร์ สายการ
บิน THAIVIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
/0.R0 น.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทียวบินที VZ960
12.e0น
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) นําท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นําท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ
เทียง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (/)
บ่าย
จากนันนําท่านเดิ น ทางสู่เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชม) นํ าท่ านผ่ านชม Tam Giang เป็ นทะเลสาบนํากร่อ ยที)
ใหญ่ ที) สุ ด ในเอเชีย เป็ นพื นที) ชาวเวีย ดนามใช้ใ นการเลี ยงกุ ้ง
ปลา เป็ นจํานวนมาก และชมวิ วที)ส วยงามของอ่าวทะเล Lang
Co เป็ น หนึ) ง ในสิ บ อ่ า วสวยงามที) สุ ด ในโลกเป็ นพื นที) ช าว
เวีย ดนามใช้ในการเลี ยงหอยเพื) อการผลิตมุ ก จากนันนําท่าน
เข้าสู่ วัดเทียนมู๋ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทีย นมู๋ มีหอคอยเจดีย์ 8
เหลี) อ ม สู ง 8 ชั น ซึ) งตั งอยู่ บ นฝั) ง ซ้ายของแม่ นํ าหอม พร้อ ม
เรื)องเล่ามากมายเกี)ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที)แห่งนี ยังเป็ น ที)
เก็ บ รถออสติ น สี ฟ้ าคั น ประวั ติ ศ าสต ร์ ที) โ ลกต้ อ งจ ารึ ก
เนื) องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที)โชว์อยู่ ที)
วัดนี ไปราดนํามัน เผาตัวเองประท้ว งรัฐบาลเวียดนามที)ทําลาย
พุท ธศาสนา และเก็บภาพแห่ งความประทั บใจริ มแม่ นําหอม
จากนั นนํ าท่ านไปละลายทรัพ ย์ที) ตลาดดองบา เป็ นตลาดที)
รวบรวมสิน ค้ามากมายเป็ นที) นิ ย มทั งชาวเวี ย ดนามและชาว
ไทย อาทิ เสือเวี ยดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที) ระลึ ก
มากมาย
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั นนํ าท่ าน ล่ องเรื อมั งกรชมแม่ นํ าหอม ชมการแสดงพื นเมื อ งของชาวเวี ย ดนามโบราณ ทั ง
เสียงดนตรี ที)มาจากเครื)องดนตรีดีดสีตีเป่ า และเสี ยงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็ น
อะไรที)ถือเป็ นประสบการณ์ที)ไม่รูล้ ืม

ทีพักเมืองเว้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ J ดาว
วันทีสอง
เช้า

พระราชวังไดโน้ย –นังซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยือไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
รับประทานอาหารเช้าที โรงแรม (e)
จากนันนําท่านถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังไดโน้ย พระราชวัง
โบราณแห่ ง สุด ท้ายของเวี ย ดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ น
แหล่ง มรดกโลก เป็ น ที)ประทับ ที)ทําการของระบบพระราชวงศ์
สุด ท้ายของประเทศเวียดนามคือ พระราชวงเหงี ยนมีพ ระองค์
ทังหมด EF องค์ที)ได้ขึนมาถือครองราชย์นับตังแต่ ค.ศ. EGHI
จนถึง ค.ศ. EJKL มีสถาปั ตยกรรมที)สวยงาม ใหญ่โต อลังการ
เป็ น อย่ างยิ) ง ท่ านจะได้ชมครบทังหมด F ส่ วนของพระราชวั ง
ได้แก่ กําแพงรอบนอกป้องกัน ตัว พระราชวัง ที)เรี ยกว่า “กิ งถั น) ” ที) ทํ าการของพระองค์ กับ เสนาธิ การ

เทียง

คํา

และแม่ทับ ท้องพระโรงที) เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า”
และส่ วน–ที) สําคั ญมากที)สุ ดของพระราชวั งคือ พระราชวั ง
ต้องห้าม เป็ นที) ประทั บของพระองค์ พระราชิ นี นางสนม
และกลุ่ มคนรั บใช้เป็ นขั น ที ที) เรี ย กกั น ว่ า ”ตืP อ กั มP ถั น) ”
(ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ด้ า นในพระราชวั ง) จากนั นนํ าท่ านเดิ น
ทางเข้าสู่ ริมอ่ าวลั ง โก พิ เ ศษ!! นํา ท่ า นนั งรถสามล้อซิ
โคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ งเป็ นจุด เด่นและเอกลักษณ์
ของเวี ย ดนาม (ไม่ ร วมค่ า ทิ ป คนขี สามล้อ) ระหว่ าง
ทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ทีผลิตมาจากเยือไม้ไผ่ ซึ)งเป็ นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรัง) เศสที)มีขบวนการ
เอาไม้ไผ่มาเผา กลั น) กรองเพื) อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิ ตออกมาเป็ นสินค้าต่างๆที)มีประโยชน์
ดีต่อสุขภาพ
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (J) ชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก
จากนั นนํ าท่ านเยื อ นภู เขา บานาฮิ ล ล์ เพลิ ด เพลิ น กั บ
การนั)ง กระเช้าที)ยาวที)สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม.
ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที) หนาวเย็ นตลอด
ปี ชมวิว ทิว ทัศ ที)ส ายงามของภู เขาฮายเวิ)น เก็บภาพแห่ ง
ความสวยงาม ซึ)งสมัยก่อนชาวฝรัง) เศสตังใจจะสร้างเป็ น
เมือ งต่ างอากาศอีกแห่ งหนึ) งของเวีย ดนาม บนภู เขามี รี
สอร์ ท ห้อ งพั ก ร้ านอาหาร และ สวนสนุ ก (Fantasy
Park) ทีรอให้ท่านไปเล่นสวนสนุ กแบบไม่อัน นําท่าน
นังรถไฟไต่ เขา ที)มีที)เดี ยวในประเทศเวียดนามเพื) อขึ น
ไปชม สวนดอกไม้แ ห่ ง ความรั ก Le Jardin D’Amour
สไตล์ ยุโรปที) มีด อกไม้เมื อ งหนาวหลากหลายชนิ ด นํ า
ท่านชมพระยู ไ ลองค์ใหญ่ ณ วัด ลิงอืM งแห่งบานาฮิ วล์
ที)เป็ น องค์ มีความสู งถึง 30 เมตร นํ าท่านชมอุโมงค์เก็ บ
ไวน์ ที) มีอ ายุร้อยปี เป็ น ผลงานของคนฝรั ง) เศสตอนที) เขา
มาค้น พบบานาฮิ ว ล์ ใ นยุ ค แรกๆสามารถซื อไวน์ ชนิ ด
ต่างๆกลั บไปเป็ นทีระลึ กได้ (ให้ท่านได้อิส ระเล่ นสวน
สนุ ก + ดู หนั ง 3D,4D,5D ฟรีทุก อย่ า ง / ยกเว้นห้อง
หุ่นขี ผึง) จากนันนํ าท่ านชมสถานที) แห่ งใหม่ บนบาน่ า
ฮิลล์นันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นันเอง
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (5)

ทีพัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งทีพัก e ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 4 ท่าน หรือพักเดียวเท่านัน)
1. FAMILY BUNG เตียง 4 ชัน 4 เตียง ถ้าพัก J ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. FAMILY BUNG เตียง 4 ชัน 4 เตียง ถ้าพัก e ท่าน เพิม /,000 บาท / ห้อง
ถ้าต้องการพักเดียว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิม 4,500 / ห้อง
>>>> วันทีพักบนบาน่าฮิลล์ อาจจะมีสลับคืนพัก แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<

วันทีสาม
เช้า

บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั นปลามั งกร
สะพานมังกรพ่นไฟ
รับประทานอาหาราเช้าที ห้องอาหารบาน่าฮิลล์ (S) จากนันให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจ

ได้เวลาอันเหมาะสม นําท่านลงกระเช้าสู่ดานัง
เทียง

คํา

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร (•)
นําท่ านถ่ ายรูปกับ หาดหมีเ คว (My Khe Beach)ซึ) งเป็ น
หาดที) ส วยปั ง ที) สุ ด ของดานั งก็ ว่าได้ หาดหมี เควมี แนว
ชายหาดกว้ างขวาง และมี ค วามยาวถึ ง 10 กิ โลเมตร
ทรายที) นี)ข าวละเอีย ด เดิน แล้วนุ่ มเท้ามากๆ มี แนวเก้าอี
ชายหาดที) ห ลัง คามุ งด้ว ยจากตั งเรี ย งรายสามารถนอน
เอนและมองดู นําทะเลสีฟ้าอมเขี ยวได้แบบเพลิน ๆทั งวั น
โดยหาดหมีเควมี ชื)อมากในช่วงสงครามเวี ยดนามเพราะ
ทหารอเมริ กัน ใช้เป็ นที) พั กผ่ อ นหย่ อ นใจ และภายหลั ง
สงครามสินสุด ก็ เรียกแทนว่า หาดไชน่ า (China Beach)
เราสามารถเดิน ทางไปเที) ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆเพราะว่ า
อยู่ ห่างจากตั วเมือ งดานั ง เพี ยง 6 กิ โลเมตร จะนั) ง แท็ กซี)
หรื อ รถประจํ าทางไปก็ ไ ด้เลย เพราะมี ป้ ายรถเมล์ แถว
ชายหาดหลายจุด เดิ น ไปต่ ออี กนิ ดก็ ถึ ง แล้ว จากนั นนํ า
ท่ านผ่ านชม ภู เ ขาหิ นอ่ อน Marble Mountains และนํ า
ท่านเข้าชม หมู่ บา้ นหิ นแกะสลัก อ่อน ที) มีแหล่งวั ตถุ ดิ บ
หิ น อ่ อ นเนื อดี และช่ างแกะสลั กฝี มื อ ประณี ต ส่ ง ออก
จํ าหน่ า ย ทั ว) โลก นํ าท่ านเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นกั มƒ ทาน
สนุ กสนานไปกั บ การเล่ น กิ จ กรรม นั งเรื อกระด้ง เป็ น
หมู่ บ้านเล็ กๆในเมื อ งฮอยอั น ตั งอยู่ ใ นสวนมะพร้าวริ ม
แม่ นํ า ในอดี ต ช่ วงสงครามที)นี) เป็ นที)พั กอาศัย ของเหล่ า
ทหาร อาชีพ หลักของคนที)นี)คืออาชีพประมง ระหว่างการ
ล่อ งเรื อ ท่านจะได้ชมวัฒ นธรรมอัน สวยงาม ชาวบ้านจะ
ขับร้องเพลงพืนเมือง ผูช้ ายกั บผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมา
นําที)พ ายเรื อ มาเคาะกัน เป็ นจัง หวะดนตรี สุด สนุ กสนาน
จากนั นนํ าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องฮอยอั น เที) ย วชมเมื อ ง
มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมได้ รั บ การขึ นทะเบี ย นจาก
UNESCO มนต์ เสน่ ห์ อยู่ ที)บ้านโบราณซึ)งอายุ เก่ าแก่กว่า 200 ปี มี หลั งคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะ
ของเมืองฮอยอัน ซึ)งเป็ น สถาปั ตยกรรมที) ไม่ซํ าแบบทังในด้านศิลปะและการแกะสลั ก ชมย่านการค้า
เมือ งท่ าค้าขายสมัย โบราณของชาวจี น **เมื องฮอยอั น ไม่ อนุญ าตให้นํารถใหญ่ เ ข้า ไป ดั งนั นการ
เดินชมเมืองจึงเป็ นวิธีท่องเที ยวที ดีทีสุด **นําท่านชม สะพานญี ปุ่ น ซึ) งเป็ น สัญลั กษณ์ข องเมื องฮอย
อั น ซึ) ง เชื) อ ว่ า ถู ก สร้า งเพื) อ เชื) อ มคนในชุ ม ชนหลากหลายเชื) อ ชาติ เข้ าด้ ว ยกั น ชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ประวั ติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุย าวนานกว่า IHH ปี ซึ) งสร้าง
ในแบบผสมผสานสถาปั ตยกรรมที)ยังคงเหลือเข้าเมื)อศตวรรษที) Eb
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8)

จากนันนําท่านชม สะพานแห่งความรั ก ที) นิย มของหนุ่ มสาวคู่ รักกั นมาซื อกุญ แจใสคล้อ งใส่ สะพาน
จากนันนําท่ านชม รูปปั นปลามังกร ที) เป็ น สัญ ลักษณ์ ของเมือ งดานัง เมือ งที) กําลั งจากปลากลายเป็ น
มังกรในระยะใกล้ เชิญ ท่านเพลิ ดเพลิน กับความอลั งการของ สะพานมั งกรไฟที) มีค วามยาวถึ ง ccc
เมตร เป็ นสะพาน c เลนส์ ซึ)งเป็ นสะพานที)ตระการตามากที)สุดของเวียดนามในเวลานี โดยการแสดงนี
จะเริ)มเวลา IE.HHHน. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านัน

นําท่านเข้าสู่ทีพักดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ J ดาว
วันทีสี
เช้า

วัดหลิงอิMง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ที โรงแรม (‡)
นําท่านมัสการองค์ เจ้าแม่ก วนอิม ณ วัด หลิงอิMง อยู่บน
เกาะเซิน ตร่า (Son Tra) ทางเหนื อของเมื องดานั ง เป็ น
วัดใหญ่ที)สุ ดของที)นี) รูปปั นปูน ขาวของเจ้าแม่ กวนอิมยื น
หันหลังให้ภูเขา หัน หน้าออกสู่ ทะเลเพื)อ เป็ นการปกป้อง
คุ ้มครองชาวประมงที) อ อกไปหาปลา เสี ย งระฆั ง วัด ที) ตี
ประสานกั บเสี ย งคลื) น นั นช่ ว ยให้ชาวเรื อ รู ้สึ กสงบ และ
สร้างขวัญ กํ าลัง ใจอย่างดีเยี)ย ม และเป็ น ที) เคารพนั บถื อ
ของคนดานัง นํ าท่านไปละลายทรัพ ย์ที) ตลาดฮาน เป็ น ตลาดที)รวบรวมสิน ค้ามากมายเป็ น ที)นิ ยมทั ง
ชาวเวีย ดนามและชาวไทย อาทิ เสือเวี ยดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพืนเมือง โดยเฉพาะงาน
ฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั กมือ อัน วิ จิต ร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋าปั ก ตะเกีย บไม้แกะสลัก ชุ ดอ๋ าวหย่าย (ชุ ด
ประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็ นที)ระลึกมากมายเพื)อฝากคนที)บา้ น

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
เทียง
บริการขนมปั งเวียดนาม ท่านละ / ชิน (/0)
/e./R น. เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAIVIETJET AIR เทียวบินที VZ961
/J.RR น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทังนีถือเป็ นเอกสิทธิ‰ของผูจ้ ัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ**

อัตราค่าบริการ
วันทีเดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก e ท่าน

มิถุนายน 4RSR
วันที 4–R มิถุนายน SR
14,899.วันที J–• มิถุนายน SR
14,899.วันที ‡–/4 มิถุนายน SR
13,899.วันที /0–/e มิถุนายน SR
13,899.วันที //–/J มิถุนายน SR
13,899.วันที /S–/‡ มิถุนายน SR
13,899.วันที /Š–4/ มิถุนายน SR
13,899.วันที 4e–4S มิถุนายน SR
13,899.วันที 4R–4Š มิถุนายน Se
13,899.กรกฎาคม 4RSR
วันที 4-R กรกฎาคม SR
13,899.วันที ‡-/4 กรกฎาคม SR
13,899.วันที /0-/e กรกฎาคม SR
12,899.วันที /J-/• กรกฎาคม SR
13,899.วันที /S-/‡ กรกฎาคม SR
13,899.วันที 4/-4J กรกฎาคม SR
13,899.วันที 44-4R กรกฎาคม SR
13,899.วันที 4e-4S กรกฎาคม SR
13,899.วันที 4Š-e/ กรกฎาคม SR
14,899.สิงหาคม 4RSR
วันที J–• สิงหาคม SR
13,899.วันที S–‡ สิงหาคม SR
13,899.วันที //–/J สิงหาคม SR
14,899.วันที /4–/R สิงหาคม SR
14,899.วันที 40–4e สิงหาคม SR
13,899.วันที 4•–e0 สิงหาคม SR
13,899.กันยายน 4RSR
วันที /–J กันยายน SR
13,899.-

พักเดียว
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.-

วันที e–S กันยายน SR
วันที Š–// กันยายน SR
วันที /0–/e กันยายน SR
วันที /R–/Š กันยายน SR
วันที /•–40 กันยายน SR
วันที 44–4R กันยายน SR
วันที 4J–4• กันยายน SR
วันที 4‡ ก.ย.–4 ต.ค. SR

13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.ตุลาคม 4RSR
วันที /–J ตุลาคม SR
13,899.วันที S–‡ ตุลาคม SR
13,899.วันที Š–// ตุลาคม SR
13,899.วันที /e–/S ตุลาคม SR
14,899.วันที 4/–4J ตุลาคม SR
14,899.วันที 44–4R ตุลาคม SR
14,899.วันที 4e–4S ตุลาคม SR
14,899.พฤศจิกายน 4RSR
วันที 4-R พฤศจิกายน SR
13,899.วันที S-‡ พฤศจิกายน SR
13,899.วันที ‡-/4 พฤศจิกายน SR
13,899.วันที /0-/e พฤศจิกายน SR
14,899.วันที /e-/S พฤศจิกายน SR
13,899.วันที 40-4e พฤศจิกายน SR
13,899.ธันวาคม 4RSR
วันที /-J ธันวาคม SR
15,899.วันที Š-// ธันวาคม SR
15,899.วันที /J-/• ธันวาคม SR
13,899.วันที 4/-4J ธันวาคม SR
13,899.วันที 4R-4Š ธันวาคม SR
15,899.วันที e/ ธ.ค.-eม.ค. SR
21,899.มกราคม 4RSS
วันที /4 – /R มกราคม 4RSS
14,899.-

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

วันที /R – /Š มกราคม 4RSS
13,899.วันที /Š – 4/ มกราคม 4RSS
13,899.วันที /‡ – 44 มกราคม 4RSS
14,899.กุมภาพันธ์ 4RSS
วันที ‡-/4 กุมภาพันธ์ 4RSS
14,899.วันที /S-/‡ กุมภาพันธ์ 4RSS
14,899.วันที /Š-4/ กุมภาพันธ์ 4RSS
14,899.วันที /‡-44 กุมภาพันธ์ 4RSS
13,899.วันที 4e-4S กุมภาพันธ์ 4RSS
14,899.วันที 4S ก.พ.-/มี.ค. 4RSS
13,899.มีนาคม 4RSS
วันที 4–R มีนาคม 4RSS
15,899.วันที R–Š มีนาคม 4RSS
13,899.วันที Š–// มีนาคม 4RSS
13,899.วันที /4–/R มีนาคม 4RSS
13,899.วันที /S–/‡ มีนาคม 4RSS
14,899.วันที /‡–44 มีนาคม 4RSS
13,899.วันที 40-4e มีนาคม 4RSS
13,899.วันที 4/-4J มีนาคม 4RSS
13,899.วันที 44-4R มีนาคม 4RSS
13,899.-

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านละ /,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 4 ขวบ = Infant 3,000 บาท
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัวP เครื)องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชันทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน)
ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํามันเชือเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ) มในกรณีที)สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ)ม ก่อนการเดินทาง
ค่าสัมภาระนําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึนเครื)อง bกก.
ค่าที)พักตามระบุในรายการ
ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งนําเที)ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที)ตามรายการระบุ
มีบริการหัวหน้าทัวร์ที)ชํานาญเส้นทางนําท่านท่องเที)ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ E,000,000 บาท (เงื)อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื)องดื)มที)สัง) เพิ)มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง) เพิ)ม กรุณาจ่ายเพิ)มเองต่างหาก )
ค่าสัมภาระที)หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถินและคนขับรถ ท่านละ /,000 บาทตลอดการเดินทาง
ภาษีมูลค่าเพิ)ม 7% และภาษีหัก ณ ที)จ่าย 3%
เงือนไขในการจอง
• ชําระมัดจําในวันที)จองที)นั)งละ L,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) ส่วนที)เหลือชําระทังหมดอย่าง
น้อย IH วันก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ ปที) เดิ น ทางช่ ว งวั นหยุ ด หรื อเทศกาลที) ตอ้ งการั น ตีมัด จํากับสายการบิ น หรือ ผ่านตัว แทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึง เที) ยวบิน พิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิsไ ม่คื น เงิน ค่ า
ทัวร์ทังเต็มจํานวนหรือบางส่วน ในกรณีที)ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื)อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
• เนืองจากตั Mวเครืองบินเป็ นตั Mวกรุ๊ประบบจะทําการ Random ไม่สามารถเลือกทีนังได้ ทีนั งอาจจะไม่ได้นัง
ติดกัน เราจะต้อง Request ขอทีหน้าเคาน์เตอร์เท่านัน
หมายเหตุ
เที)ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี)ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานทีน) ัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า E ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิsการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทังสิน
ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง EH ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถา้ EL ท่านขึน จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการ
เดินทาง
การยกเลิก

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี ****
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั Mวเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์
ไม่สามารถคืนเงินได้ เนืองจากค่าบริการทีเวียดนามเป็ นแบบเหมาจ่าย
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรั บผิดชอบใด ๆ ทังสินในกรณีดังต่อไปนี
หากเกิด กรณี ค วามล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนั ดหยุ ด งาน, การก่อ จลาจล, การปิ ดด่ าน,ภั ย
ธรรมชาติ หรือ กรณี ที)ท่ านถู กปฏิ เสธการเข้าหรื อออกเมือ งจากเจ้าหน้าที)ตรวจคนเข้าเมือ งหรือ เจ้าหน้าที)กรม
แรงงานทังจากไทยและต่างประเทศ ซึ)งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที)ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิ ดทรัพ ย์ สิน สูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิ ดอุ บัติ เหตุสู ญ หายที) เกิด จากความประมาทของตั ว
นักท่องเที)ยวเอง
ตัวP เครื)อ งบิ นเป็ น ตั วP ราคาพิ เศษ หากท่ านไม่เดิ น ทางพร้อมคณะไม่ ว่าจะด้ว ยเหตุ ใดก็ต าม ไม่ สามารถนํามา
เลื)อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

หนั งสื อ เดิ น ทางต้อ งมี อ ายุ เหลือ ใช้ง านอย่างน้ อ ย 6 เดื อ น บริษัท ฯไม่รับผิด ชอบหากอายุ เหลือ ไม่ ถึ งและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

