✔รห ัสท ัวร์ ll IVNVZ03 >>สอบถาม/เช็คทีว่าง โปรดแจ้งรห ัสท ัวร์<<

IVNFD03 เวียดนามกลาง ดาน ัง เว้ ฮอยอ ัน พ ักบานาฮิลล์ 4ว ัน 3คืน
สุดพิเศษ!!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน ทานบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ,กุ ้งมังกร,เฝอเวียดนาม
8 ยืดเวียดนาม
แถมฟรี !!! ของทีระลึกเสือ
เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIR นํ0าหนักสัมภาระโหลด 20 กิโลกรัม/ถือขึน
0 เครื;อง Carry on 7 กิโลกรัม
รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงิน 10,000 USD
วันเดินทาง
ราคาผู ้ใหญ่
ราคาเด็ก
พักเดี;ยว/เดินทาง
ที;นั;ง
หมายเหตุ
(บาท)
ท่านเดียว เพิม
; (บาท)
6-9 พฤษภาคม 65

13,888

20

27-30 พฤษภาคม 65

13,888

25

29 พฤษภาคม-1มิถุนายน 65

12,888

25

3-6 มิถุนายน 65

14,888

10-13 มิถุนายน 65

13,888

25

24-27 มิถุนายน 65

13,888

25

1-4 กรกฎาคม 65

13,888

25

10-13 กรกฎาคม 65

12,888

25

24-27 กรกฎาคม 65

12,888

25

31 กรกฎาคม -3สิงหาคม 65

12,888

25

ไม่มีราคาเด็ก

FLIGHT:
DEPARTURE: VZ960 BKK-DAD 10:50-12:30
RETURN
: VZ961 DAD-BKK 13:15-14:55

4,500

25

วันทีหนึง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมือ งเว้ – ร้าน OTOP – วัดเทียนมู่ –
ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร แม่นํา8 หอม
อาหาร เทียง,เย็น

07:30 น.

ั8 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G
พร ้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกช น
สายการบิน VIETJET AIR โดยมี เจ า้ หน า้ ที; บ ริษั ทฯคอยต อ้ นรั บ และอํา นวยความสะดวกด า้ นเอกสาร ติด แท็ ก
กระเป๋ าก่อนขึน
0 เครื;อง

10:50 น.

นํา ท่ า นออกเดิน ทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวีย ดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR
เทียวบินที VZ960
เดิน ทางถึง ท่ า อากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวีย ดนาม นํา ท่ านผ่า นพิธี ต รวจคนเข ้าเมื องและศุล กากร
(เวลาท ้องถิน
; ที;เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
รบ
ั ประทานอาหารกลางวน
ั (มือ
8 ที1) เมนูเฝอเวียดนาม
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองเว้ เมื องมรดกโลกเป็ นเมือ งหลั กของจั งหวั ดเถื; อเที ยน แวะร้านOTOP ให ้ท่ านเลือ ก
0 สินค ้าประจําเมือง นําท่ านสู่ วด
ซือ
ั เทียนมู่ เป็ นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที;โ ดดเด่นของวัดคื อ
; ของพุ ท ธศาสนามหายานอย่ างลงตั ว มี
เจดี ย์ ที; ได ร้ ับ อิท ธิพ ลสถาปั ต ยกรรมจากจีนผสมผสานกับ ความเชือ
ลั ก ษณะเป็ นเจดี ย์ ท รงเก๋ ง 8 เหลี; ย ม สู ง ทั 0ง หมด 7 ชั 0น แต่ ล ะชั 0นนั0 นจะเป็ นตั ว แทนของชาติภ พต่ า งๆของ
พระพุท ธเจ ้า ทางฝั; งซ ้ายและขวาเป็ นที; ตัง0 ของศิล าจารึก และระฆัง สํา ริดขนาดใหญ่ ยัก ษ์มี นํ0า หนั กถึง 2,000
กิโลกรัม นําท่านช ้อปปิ0 ง ตลาดดองบา ตัง0 อยู่รม
ิ ฝั; งแม่นํ0าหอม รอบนอก
จะเป็ นสินค ้าของที; ระลึกเป็ นส่ วนมาก ด า้ นในเป็ นของใช ้ทั; ว ไป ให ท
้ ุก
0 ตามอัธยาศัย
ท่านอิสระเลือกซือ
ร ับ ประทานอาห า รคํ า (มื8 อ ที 2) นํ า ท่ า น ล่ อ งเรือ ม ัง กร แม่
นํา8 หอม โดยเรือมังกร (สัตว์ ซงึ; เป็ นสัญลัก ษณ์ของจักรพรรดิ)จะเป็ นเรื อ
ขนาดใหญ่ มีหั วเรือ เป็ นมัง กร 2หั ว ระหว่างล่องเรือ มังกร ท่ านจะได ้ชม
ิ ปิ นนักรอ
ศิลปะการแสดง มีศล
้ ง นัก ดนตรี ที;มาฟ้ อ นรําและบรรเลงเพลง
พื0 น บ า้ นให ฟ
้ ั งกั น สด ๆ ซึ; ง ในอดี ต กา รฟ้ อนรํ า และการบรรเล งเพ ล ง
พื0 นบ า้ นนี0 เป็ นการเล่ นถวายให ก
้ ั บ จั ก รพรรดิเ ท่ า นั0 น (ใช เ้ วลาล่ อ งเรื อ
โดยประมาณ 45-60 นาที)
ทีพก
ั : Midtown Hotel Hue,Thanh Lich Boutique Royal Hue 4*หรือเทียบเท่า
; โรงแรมที;ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
(ชือ

12:30 น.

เทียง

คํา

วันทีสอง
เช้า

เว้ - พระราชวังไดโนย - เมืองดานัง - ร้านOTOP - บานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – หมู่ บา้ นฝรังเศส
– ชมโรงไวน์Debay Wine Cellar - สะพานทอง Golden Bridge
อาหาร เช้า,เทียง,เย็น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
8 ที3)
; แบบ
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงั ไดโนย (Dai Noi) สร ้างตามความเชือ
จีน โดยสถาปนิ กชาวฝรั; งเศส ซึ;งจํ าลองแบบมาจากพระราชวัง กู ้กงหรื อ

พระราชวั งต ้องห า้ มที; ยงิ; ใหญ่ของกรุงปั กกิ;ง ประเทศจีน และการก่อ สร ้าง
พระตําหนักต่างๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวังทัง0 หมด พระราชวังไดโนยมี
ลักษณะเป็ นรูปสี;เหลี; ยมจัตุรัส ล อ
้ มรอบด ว้ ยคูนํ0า ขนาดใหญ่ทั 0งสี;ด ้านและ

เทียง
บ่าย

คํา

พระราชวังแห่ งนี0ใช เ้ ป็ นที; ประทับ ของกษั ตริย์ ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ได ้รับ การขึ0นทะเบี ยนเป็ นมรดก
โลก มีสถาปั ตยกรรมที; สวยงามอลังการ นําท่ านเดินทางสู่เมืองดานัง เป็ นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหิน
อ่อนเป็ นเมื องท่า ที;สํา คัญและเป็ น เมืองใหญ่ อันดั บ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี0 เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ ้าน
ชาวประมงจนกลายเป็ นเมืองท่าที;สําคัญ
0 สินค ้าประจําเมือง
แวะร้านOTOP ให ้ท่านเลือกซือ
รบ
ั ประทานอาหารกลางวน
ั (มือ
8 ที4)
นําท่า น นังกระเช้าขึ8นสู่บ านาฮิลล์ ดื;มดํ; าไปกับวิว ทิวทั ศน์ข องเมื องบนความสูง ถึง 5,810 เมตร เป็ นกระเช า้ ลอย
ฟ้ ารางเดี ยวแบบไม่หยุด จอดเป็ น ระยะทางที;ยาวที; สุดในโลก ได ้รั บการบัน ทึกจากกินเนสบุ๊ คเมื;อวัน ที; 9 มี.ค. ปี ค.ศ.
ิ ล์อันเก่า แก่ของบานาฮิล ล์รีสอร์ท ให ้ท่านชืน
; ชมวิวทิวทัศน์ ในแบบพาโนรามา บานา
2009 ขึน
0 ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮล
ฮิล ล์เ ป็ น รี สอร์ท และสถานที; พั กผ่อนหย่ อนใจ การท่ องเที; ย วของเวีย ดนามได ้โฆษณาว่า บานาฮิล ล์คื อดาลัด แห่ ง
เมืองดานัง ถู กค น
้ พบโดยชาวฝรั;ง เศสเมื; อสมัย ที; ฝรั; งเศสเป็ นเจ า้ อาณานิ ค ม จึง ได ม
้ ี การสร ้างถนนขึ0นไปบนภู เขา
สร า้ งที; พั ก สิ; ง อํ า นวยความ ส ะดวกต่ า งๆ เพื; อ ใช เ้ ป็ น ที; พั กผ่ อน เนื; อ งจ ากที; นี; มี อากาศหนาวเย็ น ตลอดทั 0 ง ปี
อุ ณ หภู ม ิ เฉลี; ย ทั 0 ง ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซีย ส เมื; อท่ า นเดิน ทางมาถึง บานาฮิล ล์ แห่ ง นี0 ท่ า นจะได พ
้ บกั บ
ลู กโลกขนาดใหญ่ ที; ต กแต่ ง ด ว้ ยดอกไม ต
้ ่ า งๆตามฤดู กาล หรื อเมื; อมี เทศกาลต่ า งๆ อิส ระให ท
้ ่ า นเล่ น ส วนสนุ ก
ขนาดใหญ่ บานาฮิล ล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็ นสวนสนุกทัง0 ในร่ม และกลางแจ ง้ ขนาดใหญ่ โดยสร ้างให เ้ ป็ นเหมื อน
เทพนิ ยายที;สวยงาม ตัง0 อยู่ท่ ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุ กหลายโซน เช่น ถํ0 าไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ ในระบบ 3D,
4D, 5D เครื;องเล่น ต่างๆ ทัง0 หวาดเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี0 ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันด ้วย *รวมค่าเครื;อง
เล่นบนสวนสนุก ยกเว ้นบ า้ นผีส ิง,หุ่นขี0 ผงึ0 ที;ไม่ รวม* หลังจากนั0น นําท่ านชม หมู่บา้ นฝรังเศสและสวนดอกไม ้แห่ ง
ความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็ นสวนดอกไม ้สไตล์ฝรั;งเศส ที;มีดอกไม ้หลากหลายพันธุ์ถู กจัดเป็ นสัดส่ว น
อย่ า งสวยงามท่ า มกลางอากาศที; แสนเย็ น สบาย ที; ไ ม่ ว่ าท่ า นจะอยู่ มุ ม ไหนของสวนก็ ส ามารถถ่ ายรู ป ออกมาได ้
สวยงามอย่ างมาก ให ท
้ ่านได ้เดินทางถ่ายรูปพร ้อมกั บสัม ผัสบรรยากาศที; สุดแสนจะโรแมนติก อิส ระถ่า ยรูปได ้ตาม
อัธยาศัย นําท่ านนังรถรางเพื;อไปชม โรงไวน์ Debay Wine Cellar เป็ นห อ้ งเก็บไวน์ที; มีลักษณะคล า้ ยถํ0า ที;ถู ก
สร ้างขึ0นมา ตัง0 อยู่บ นเขาบานาฮิล ส์ โดยห อ้ งแห่ งนี0 จะถู กจั ดออกเป็ นหลายส่ วนด ้วยกั น ให ท
้ ่า นได ้เดินชมสถานที;
ื; ชอบการดื; ม
เก็บ ไวน์ ภายในจะถู กจั ด ตกแต่ งเป็ น รูป แบบต่ างๆ หลากหลายสไตล์ หมายเหตุ : สํา หรั บท่ านที; ชน
0 ได ้จากที;นี; หรือจะเลือกซือ
0 กลับไปเป็ นของฝากก็ไ ด ้ นํา ท่านชม สะพานทอง Golden Bridge ตั 0ง
ไวน์ก็สามารถซือ
ตระหง่านเหนื อหุ บเขาบานาฮิล ล์ แหล่ งท่ องเที; ยวใหม่ ล่า สุด เป็ น สะพานสี ท องทอดยาวโดยมีมื อ 2 ข ้างอุ ม
้ ไว ้ มี
ความสวยงามเป็ นอีกจุดท่องเที;ยวนึงที;ได ้รับ ความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่า นสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล์ในวิว
พาโนรามา 360 องศาได ้อย่างเต็มอิม
;

รับประทานอาหารคํา ณ ภต
ั ตาคาร (มือ
8 ที5) พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทีพก
ั : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *หรือเทียบเท่า
; โรงแรมที;ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
(ชือ
ห ้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห ้องสําหรับ 3 ท่าน กรณีที; เดินทาง 3 ท่าน ต ้องจ่า ย ค่าพั กเดี;ยว เพิม
; 2,000 บาท หรื อ
0 2 เตียง มีค่าใช จ้ ่ายเพิ;มเติม 700 บาท / ท่าน ** (เฉพาะโรงแรมบน
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็ นแบบเตีย ง 2 ชัน
บานาฮิลล์เท่านั0น)

วันทีสาม
เช้า

เทียง

เย็น

วันทีสี
เช้า

บานาฮิลล์ - เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บา้ นกัม
r ทาน นังเรือกระด้ง – ชมเมืองโบราณฮอยอัน –
สะพานมังกร – สะพานแห่ งความรัก
อาหารเช้า,กลางวัน,เย็น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
8 ที6)
ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน แวะร้านOTOP ให ้ท่านเลือกซื0อสินค ้าประจําเมื อง เดินทางสู่ หมู่บา้ นกัม
r ทาน
Cam Thanh Village ห รื อ
หมู่บ า้ นเรื อกระด ้ง เป็ นหมู่บ ้าน
เล็ ก ๆ ร อ บ ห มู่ บ ้ า น มี ส ว น
มะพ ร ้าวและมี แ ม่ นํ0 าล อ
้ มรอบ
อ า ชี พ ห ลั ก ข อ ง ค น ที; นี; คื อ
อ า ชี พ ป ร ะ ม ง ใ ห้ ท่ า น
สนุ กสนานไปกับกิจกรรม!!
นังเรื อ ก ร ะด้ ง Cam Thanh

Water Coconut Village ระหว่า งการล่อ งเรือ ท่านจะได ้ชมวัฒ นธรรมอั น
สวยงาม นํ าท่ านชม เมือ งโบราณฮอยอัน เมือ งมรดกโลกอั นลํ0 าค่ า ที;
ยัง คงเอกลั กษณ์ และรักษาวัฒ นธรรมไว ้อย่ างดีเ ยี;ย ม ได ร้ ับ ขึน
0 ทะเบี ย น
เป็ นมรดกโลกจากองค์ ก าร UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื;อ งด ว้ ยเป็ น
ตั ว อย่ า งของเมื อ งท่ า ค า้ ขา ย ใ นเอเชี ย ต ะวั น ออกเฉี ย งใต ้ที; มี กา ร
ผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทัง0 ของท ้องถิน
; และของต่างชาติไว ้ได ้
อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได ้รับการอนุรักษ์ให ้อยู่ใ น
สภาพเดิมไว ้ได ้เป็ นอย่างดี
รบ
ั ประทานอา หา รกลา งว น
ั (มื8อ ที7) นํ า ท่ า น สู่ ส ะพ านมังกร
Dragon Bridge สร ้างขึน
0 เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื0 นคืนประเทศ และฟื0 นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวี ยดนาม สะพานมี
ความยาว 666 เมตร สร ้างข า้ มแม่นํ0 า Han River ช่ว ยให ก้ ารเดินทางจากสนามบินนานาชาติด านัง ไปยังถนนสาย
หลั กๆในเมื องได ง้ ่า ยขึ0น จุ ด เด่ น สํ า คัญ อยู่ ที; มั ง กรทองตั วยั กษ์ ที; อยู่ กลางสะพาน ท่ า นสามารถแวะไปถ่ ายรู ป กั บ
สะพานแห่งความรัก สะพานที;ถูกตกแต่งด ้วยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่นํ0าฮาน
รับประทานอาหารเย็น (มือ
8 ที8) กุง้ มังกร
ทีพก
ั : Paracel Danang, Parze ocean Danang 4 *หรือเทียบเท่า
; โรงแรมที;ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)
(ชือ
ี มพู - ตลาดฮาน - ท่ าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่ าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
วัดหลินอึvง - โบสถ์สช
อาหาร เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ
8 ที9)
นําท่ า นไหว เ้ จ ้าแม่ กวนอิม วัดหลิน อึงv (Linh Ứng) เป็ นวั ดที; ใหญ่ ที;สุ ด ของเมื องดานั ง
ภายในวิหารใหญ่ ของวัด เป็ นสถานที;บูชาเจ ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่ างๆตามความเชื;อ
ของชาวบ ้าน นอกจากนี0 ยังมีรูปปั 0 นปูนขาวเจ ้าแม่ กวนอิม ซึง; มีความสูงถึง 67 เมตร ตัง0 อยู่
บนฐานดอกบั วยืนหั นหลั งให ้ภูเ ขาและหันหนา้ ออกทะเลคอยปกป้ องคุ ้มครองชาวประมง
ิ ธิท
ที;ออกไปหาปลานอกชายฝั; ง วัดแห่งนี0 นอกจากเป็ นสถานที;ศักดิส
y ท
y ี;ช าวบ ้านมากราบ
ไหว ้บูชาและขอพรแล ้วยัง เป็ นอีกหนึ;งสถานที;ท่องเที; ยวที;สวยงามเป็ น อีกหนึ;งจุ ดชมวิว ที;
สวยงามของเมื องดานั ง นํ า ท่ า นชม โบสถ์ส ีช มพู หรื อโบสถ์ค ริส ต์ ด านั ง (Danang
Cathedral) เป็ นจุดเริม
; ต ้นของศาสนาคริสต์ใ นเวียดนาม สร ้างขึน
0 ในสมัยที;เวีย ดนามตก
เป็ น อาณานิ คมของฝรั;ง เศส เป็ น โบสถ์ข นาดใหญ่ที; เป็ น สถาปั ต ยกรรมในสไตล์ โกธิก มี
การตกแต่งอย่างประณีต สวยงาม ที; สําคัญคือเป็ นโบสต์สีช มพูพ าสเทลทัง0 หลัง ตั ดขอบ

ด ้วยสีข าว ดูล ะมุน ตา ก่ อนกลั บแวะให ท
้ ่า นซื0อของฝากที; ตลาดฮาน (Han Market) เป็ นสถานที;ร วบรวมสิน ค า้
อาหารพื0นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม ระหว่างทาง แจกขนมปัง ปันหมีขนมปังประจําชาติเวียดนาม
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื;อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
13:15 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน VIETJET AIR เทียวบินที VZ961
14:55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
*****************************
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี; ยนแปลงได ้ตามความเหมาะสม เนื;องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน , การจราจร
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็ นต ้น โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้ โดยทางผู ้จัดจะปรับเปลี;ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ข อง
ท่านเป็ นหลัก เพื;อให ้ท่านท่องเที;ยวได ้ครบถ ้วนตามโปรแกรม
► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช ้งานต ้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. เอกสารใบรับรองที;ได ้รับวัคซีนป้ องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที;ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร ้อม)
3. เตรี ยมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที; ออกโดยกรมควบคุ มโรคกระทรวงสาธารณสุ ข (ขอจากแอปหมอ
พร ้อม)
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็ นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั; วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK
ผลเป็ นลบ ภายใน 24 ชั;วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
►การเดินทางกลบ
ั เข้าประเทศไทย สําหรับคนไทย ผูเ้ ดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดําเนินการให ้)
สําหรับชาวต่างชาติจะต ้องประกันสุขภาพที;ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 10,000
เงือนไขการให้บริการ
► การเดินทางครัง8 นีจ
8 ะต้องมีจํานวน 15 ท่านขึน
8 ไป กรณีไม่ถงึ จํานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที;มีโปรแกรมใกล ้เคียงกัน
- หรือเลื;อน หรือยกเลิกการออกเดิน ทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ ้งให ้ท่า นทราบล่วงหนา้ ก่ อนการเดิน ทางประมาณ
10 วัน
- หรื อขอสงวนสิท ธิใy นการปรับราคาค่า บริการเพิม
; (ในกรณี ที;ผู เ้ ดินทางไม่ถ ึง15ท่า นและท่ านยัง ประสงค์เดินทางต่อ)
โดยทางบริษัทจะทําการแจ ้งให ้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้
► ในกรณีท ีลู กค้าต้องออกตัวv โดยสารภายในประเทศ กรุณ าติดต่ อเจ้าหน้าทีของบริษ ท
ั ฯ ก่อ นทุ กครัง8 มิฉะนัน
8 ทาง
8
บริษท
ั จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง8 สิน
► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท
กรุ ณ าส่ ง สํ า เนาหน ้า พ าส ปอร์ ต และเอกส ารรั บ รองการฉี ด วั ค ซี น ครบถ ว้ น Vaccinated Certificate และ International
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร ้อม) พร ้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์
- ค่า ทัวร์ ส่ว นที;เ หลื อชํ าระ 15-20 วันก่ อนออกเดินทาง กรณี บริษัท ฯจํา เป็ น ต ้องออกตั• วก่ อนท่ านจํา เป็ น ต ้องชํา ระค่ าทั วร์ส่ วนที;
เหลือตามที;บริษัทกําหนดแจ ้งเท่านั0น
**สําคัญ**สําเนาหน า้ พาสปอร์ตผู ้เดิน ทาง (จะต อ้ งมีอายุ เหลือมากกว่า 6 เดื อนก่อนหมดอายุนั บจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํา นวนหน า้ หนั งสื อเดิน ทางต อ้ งเหลื อว่า งสํ า หรับ ติดวี ซ่าไม่ ตํ; ากว่ า 3หน า้ ) **กรุ ณ าตรวจสอบก่ อนส่ง ให บ
้ ริษั ทมิฉ ะนั0 น ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

เงือนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง0 แต่ 30 วันขึน
0 ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายที;เกิดขึน
0 จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที;ลูกค ้าชําระมา และเก็บค่าใช ้จ่ายที;เกิดขึน
0 จริง(ถ ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ ยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
y ด
ึ เงินเต็มจํานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายที;เกิดขึน
0 จริง(ถ ้ามี)
*ค่าใช ้จ่ายที;เกิดขึน
0 จริง เช่น ค่ามัดจําตั•วเครื;องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช ้จ่ายจําเป็ นอื;นๆ
อัตราค่าบริการนีร8 วม
(บริษัทดําเนินการให ้ กรณียกเลิกทัง0 หมดหรืออย่างใดอย่างหนึ;งไม่สามารถรีฟันด์เป็ นเงินหรือการบริการอื;นๆได ้)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

0 ประหยัดพร ้อมค่ าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข ้างต น
ค่าตั•ว โดยสารเครื;องบินไป-กลับ ชัน
้ (ตั• วกรุ๊ ปต ้อง
เดินทางไป-กลับพร ้อมตั•วกรุ๊ปเท่านั0นไม่สามารถเลื;อนวันได ้)
ค่าที;พักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที;ระบุไว ้ในรายการหรือ ระดับใกล ้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่า นถ ้าวัน ที;เข ้าพักห ้องโรงแรม ไม่มี ห ้อง TRP (3ท่าน) อาจจํ าเป็ นต อ้ งแยกพัก 2ห ้อง (มีค่าใช จ้ ่ายพั ก
เดี;ยวเพิม
; ) กรณี ห ้องพั กในเมืองที; ระบุ ไว ้ในโปรแกรมมี เทศกาลวัน หยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษั ทขอจัดที; พักในเมือง
ใกล ้เคียงแทน
** ห ้องพักบนบานาฮิล ล์ ไม่ มีห ้องสําหรั บ 3 ท่ าน กรณีที;เ ดินทาง 3 ท่า น ต ้องจ่าย ค่าพั กเดี;ย ว เพิม
; 2,000 บาท
0 2 เตียง มีค่าใช ้จ่ายเพิม
หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็ นแบบเตียง 2 ชัน
; เติม 700 บาท /ท่าน **
ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที;ระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
เจ ้าหนา้ ที;บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่านํ0าหนักกระเป๋ าสายการบิน Viet JET AIR สัมภาระโหลดใต ้ท ้องเครื; อง 20 กิโลกรัม ถือขึน
0 เครื;องได ้ 7 กิโลกรั ม
และค่า ประกั นวินาศภัยเครื;องบินตามเงื;อนไขของแต่ล ะสายการบิน ที;มีการเรีย กเก็บ และกรณีสัม ภาระเกินท่า นต ้อง
เสี ย ค่ า ปรั บ ตาม ที; ส ายการบิน เรีย กเก็ บ กรณี ต อ้ งการซื0อเพิ;ม (ราคาต่ อขา/ต่ อท่ า น) แจ ง้ อย่ า งช า้ 10 วั น ก่ อ น
เดินทาง
-15 กิโลกรัม 550 บาท -20 กิโลกรัม 650 บาท
-25 กิโลกรัม 810บาท -30 กิโลกรัม 1,000 บาท
-35 กิโลกรัม 1,180บาท -40 กิโลกรัม 1,350บาท
การประกันการเดินทาง บริษัท ฯได จ้ ัด ทําแผนประกันภั ยการเดินทางสําหรับ ผู ้เดินทางไปต่า งประเทศ กั บ Allianz
Travel แบบแผนประกั นภั ย Group tour โดยแผนประกั นจะครอบคลุม การรักษากรณี ลูกค า้ ติดเชื0อโควิด -19 หรื อ
อุบั ต ิเหตุต่ า งๆ ซึ;งเกิด ขึ0น ภายในวัน เดิน ทาง และลู กค า้ ต ้องทํ า การรั กษาในโรงพยาบาลที; ประกั น ครอบคลุ มการ
รักษาเท่า นั0น (เข ้ารับรักษาในรูป แบบอื;น ๆประกันจะไม่ ครอบคลุ ม) ซึ;งสามารถศึกษาข อ้ มูล เพิม
; เติม จากเจ ้าหนา้ ที
0 ประกันเพิม
ได ้ กรณี ลูกค า้ ต ้องการซือ
; วงเงินคุ ้มครอง เพิม
; ความคุ ้มครอง สามารถแจ ง้ บริษัท ฯ ซึง; ความคุ ้มครอง
และข ้อยกเว ้น เป็ นไปตามเงื;อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโ ดยทัง0 นี0การทํ าประกั นนี0จากบริษั ท
มากกว่าข อ้ บั งคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนํา เที;ย ว ที; บังคั บให บ
้ ริษั ทนํ าเที; ยว ทํ าประกัน เฉพาะอุ บัตเิ หตุใ นการเดิน ทาง
เท่านั0น แต่ทัง0 นี0 ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ ้มครองและข อ้ ยกเว ้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได ้กรณีท่า น
0 ความคุ ้มครองเพิม
ต ้องการซือ
; เติมสามารถแจ ้งความประสงค์มาที;บริษัทฯ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ0ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนําเที;ยวตามระบุไว ้ในรายการ พร ้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให ้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนีไ8 ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอื;นๆ ที;นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื;องดื;ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ0ามันที; สายการบินเรีย กเก็บเพิ;มภายหลังจากทางบริษัทฯได อ
้ อกตั•ว เครื;องบิน และได ้ทําการขายโปรแกรม
ไปแล ้ว

ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที;จ่าย 3%
ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที;โรงแรม
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สําหรับหัวหนา้ ทัวร์แล ้วแต่ความประทับใจและนํ0าใจจากท่าน
ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั; วโมงก่ อนการเดินทาง หรื อ ATK ผลเป็ น ลบ ภายใน 24 ชั; วโมงก่ อนการ
เดินทางและมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : กรุณ าอ่ านศึกษารายละเอียดทัง0 หมดก่อนทํ าการจอง เพื; อความถูกต อ้ งและความเข ้าใจตรงกั นระหว่ างท่ านลู กค า้
และบริษั ท ฯ และเมื; อท่ านตกลงชํา ระเงิน มัด จํา หรื อค่ าทั วร์ ทัง0 หมดกั บทางบริษั ทฯ แล ว้ ทางบริษั ทฯ จะถื อว่ าท่ านได ย้ อมรั บ
เงื;อนไขข ้อตกลงต่างๆ ทัง0 หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
y ี;จะเลื;อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน
0 ในกรณีที;มีผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
y ารเก็บค่านํ0ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม
; หากสายการบินมีการปรับขึน
0 ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใy นการเปลี;ยนเที;ยวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหนา้ อันเนื;องจากสาเหตุต่างๆ
0 หากเกิดกรณีความล่ าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนัด หยุดงาน,
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง0 สิน
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง; ของผิดกฎหมาย ซึง; อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
0 หากเกิดสิง; ของสูญหาย อัน เนื;องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
5. บริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง0 สิน
และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที;ยวเอง
6. เมื;อท่ านตกลงชํ าระเงินมัดจํ าหรือค่าทั วร์ทัง0 หมดกั บทางบริษั ทฯ แล ้ว ทางบริษั ทฯ จะถือว่าท่า นได ้ยอมรับ เงื;อนไขข ้อตกลง
ต่างๆ ทัง0 หมด
7. รายการนี0เ ป็ น เพี ย งข อ้ เสนอที;ต อ้ งได ้รั บการยืน ยั นจากบริษั ทฯอี กครัง0 หนึ; ง หลัง จากได ส
้ ํา รองโรงแรมที; พั กในต่ างประเทศ
เรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง; อาจจะปรับเปลี;ยนตามที;ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื;องห อ้ งพัก เป็ นสิท ธิข
y องโรงแรมในการจัดห อ้ งให ้กั บกรุ๊ปที; เข ้าพั ก โดยมีห ้องพักสํา หรับผู ้สู บบุหรี; / ปลอดบุห รี;
ได ้ โดยอาจจะขอเปลี; ยนห ้องได ต
้ ามความประสงค์ของผู ้ที;พั ก ทัง0 นี0ขน
ึ0 อยู่กับ ความพร ้อมให ้บริการของโรงแรม และไม่ส ามารถ
รับประกันได ้
9. กรณี ผู เ้ ดิน ทางต ้องการความช่ วยเหลื อเป็ นพิเ ศษ อาทิเช่ น ใช ว้ ิวแชร์ กรุ ณ าแจ ง้ บริษั ท ฯ อย่ างช ้า10วั นก่ อนการเดิน ทาง
มิฉะนั0น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให ้ล่วงหนา้ ได ้
ิ ธิใy นการให ้คําสัญญาใด ๆ ทัง0 สิ0นแทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัว แทนของผู ้จัด ไม่มีสท
ผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านั0น
11. ผู ้จัดจะไม่รั บผิดชอบและไม่ส ามารถคืนค่ าใช ้จ่ ายต่า งๆ ได เ้ นื;องจากเป็ นการเหมาจ่ายกั บตัวแทนต่ างๆ ในกรณี ที;ผู ้เดินทาง
ไม่ผ่ านการพิจ ารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่า จะเป็ น กองตรวจคนเข ้าเมื องหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที;ย ว อั นเนื;องมาจากการกระทําที; ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมื อง เอกสารเดินทางไม่ถู กต ้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื;น ๆ
5.
6.
7.
8.

