TAT NO.11/08049

เวียดนามกลาง 4 ว ัน 3 คืน
ิ ล์ 1 คืน
เว้ ดาน ัง ฮอยอ ัน พ ักบานาฮล
ิ ล์จใุ จ
ซุปตาร์.. โอ้โหหห บานาฮล

กาหนดการเดินทาง ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

โดยสายการบิน VIETJET AIR

(บินเชา้ -กล ับบ่าย)

ั ัสบริการสุดพิเศษบินตรงสูด
่ าน ัง ประเทศเวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
สมผ
ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประว ัติศาสตร์ ทีถ
่ ก
ู ปกครองด้วยจ ักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
ิ ล์ เพลิดเพลิน
้ ยอดเขาบานาฮล
ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจ ักรพรรดิ นง่ ั กระเชา้ ขึน
ี าร์ค ถ่ายภาพก ับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์
ก ับสวนสนุกแฟนตาซป
ิ ล์ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอ ัน นง่ ั เรือกระด้ง
พร้อมค้างคืนบนบานาฮล
ั
้ ปปิ้ งตลาดฮาน พร้อมเมนูพเิ ศษ กุง้ ม ังกร
สกการะว
ัดลินห์องึ๋ ชอ
“มีนา้ ดืม
่ บริการบนรถบ ัสว ันละ 1 ขวด”

TAT NO.11/08049
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

้ ไป
ราคาเด็ก 2 ปี ขึน

พ ักเดีย
่ ว

27-30 ตุลาคม 2562

11,888

11,888

4,000

28-31 ตุลาคม 2562

11,888

11,888

4,000

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562

11,888

11,888

4,000

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562

11,888

11,888

4,000

31 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562

13,588

13,588

4,000

01-04 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

02-05 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

03-06 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

04-07 พฤศจิกายน 2562

10,888

10,888

4,000

05-08 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

06-09 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

07-10 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

08-11 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

09-12 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

10-13 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

11-14 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

12-15 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

13-16 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

14-17 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

15-18 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

16-19 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

17-20 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

หมายเหตุ
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18-21 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

19-22 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

20-23 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

21-24 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

22-25 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

23-26 พฤศจิกายน 2562

13,588

13,588

4,000

24-27 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

25-28 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

26-29 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

27-30 พฤศจิกายน 2562

11,888

11,888

4,000

28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

13,588

13,588

4,000

29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

13,588

13,588

4,000

30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

13,588

13,588

4,000

01-04 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

02-05 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

03-06 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

04-07 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

05-08 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

06-09 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

07-10 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

08-11 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

09-12 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

10-13 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000
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11-14 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

12-15 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

13-16 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

14-17 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

15-18 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

16-19 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

17-20 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

18-21 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

19-22 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

20-23 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

21-24 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

22-25 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

23-26 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

24-27 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

25-28 ธ ันวาคม 2562

11,888

11,888

4,000

26-29 ธ ันวาคม 2562

13,588

13,588

4,000

02-05 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

03-06 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

04-07 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

05-08 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

06-09 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

07-10 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

08-11 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000
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09-12 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

10-13 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

11-14 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

12-15 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

13-16 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

14-17 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

15-18 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

16-19 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

17-20 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

18-21 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

19-22 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

20-23 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

21-24 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

22-25 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

23-26 มกราคม 2563

13,588

13,588

4,000

24-27 มกราคม 2563

14,588

14,588

4,500

ว ันตรุษจีน

25-28 มกราคม 2563

14,588

14,588

4,500

ว ันตรุษจีน

26-29 มกราคม 2563

14,588

14,588

4,500

ว ันตรุษจีน

27-30 มกราคม 2563

14,588

14,588

4,500

ว ันตรุษจีน

28-31 มกราคม 2563

11,888

11,888

4,000

29 ม.ค – 01 ก.พ. 2563

11,888

11,888

4,000

30 ม.ค – 02 ก.พ. 2563

13,588

13,588

4,000

31 ม.ค – 03 ก.พ. 2563

13,588

13,588

4,000
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01-04 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

02-05 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

03-06 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

04-07 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

05-08 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

06-09 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

07-10 กุมภาพ ันธ์ 2563

14,588

14,588

4,500

ว ันมาฆบูชา

08-11 กุมภาพ ันธ์ 2563

14,588

14,588

4,500

ว ันมาฆบูชา

09-12 กุมภาพ ันธ์ 2563

14,588

14,588

4,500

ว ันมาฆบูชา

10-13 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

11-14 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

12-15 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

13-16 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

14-17 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

15-18 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

16-19 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

17-20 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

18-21 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

19-22 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

20-23 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

21-24 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

22-25 กุมภาพ ันธ์ 2563

13,588

13,588

4,000

23-26 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000
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24-27 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

25-28 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

26-29 กุมภาพ ันธ์ 2563

11,888

11,888

4,000

27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563

13,588

13,588

4,000

28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563

13,588

13,588

4,000

29 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563

13,588

13,588

4,000

01-04 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

02-05 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

03-06 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

04-07 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

05-08 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

06-09 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

07-10 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

08-11 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

09-12 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

10-13 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

11-14 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

12-15 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

13-16 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

14-17 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

15-18 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

16-19 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

17-20 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

TAT NO.11/08049

18-21 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

19-22 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

20-23 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

21-24 มีนาคม 2563

13,588

13,588

4,000

22-25 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

23-26 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

24-27 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

25-28 มีนาคม 2563

11,888

11,888

4,000

**จอยแลนด์ ไม่เอาตว๋ ั เครือ
่ งบิน ห ัก 2,000 บาท/ท่าน**
*ตว๋ ั เครือ
่ งบินสาหร ับ เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 2,000 บาท/ท่าน*
ิ ล์ 3 ท่าน และพ ักแบบครอบคร ัว
เงือ
่ นไขสาหร ับพ ักบนบาน่าฮล
ิ ล์ไม่มห
(บานาฮล
ี อ
้ งพ ักสาหร ับ 3 ท่าน)
1.

เด็กอายุตา่ กว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คด
ิ เพิม
่

ั้ / 2 เตียง ) ไม่คด
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชน
ิ เพิม
่
้
ั
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชน 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพิม
่ 600 บาท ต่อท่าน
ิ
4. กรณีพ ักเดีย
่ ว เฉพาะบนบาน่าฮลล์ เพิม
่ 2,000 บาท ต่อท่าน
หมายเหตุ : ห้องพ ัก FAMILY SUPERIOR มีคอ
่ นข้างจาก ัด หากท่านประสงค์จะพ ักห้องด ังกล่าว
กรุณาสอบถามห้องพ ักมาทางบริษ ัทก่อนทาการจองท ัวร์

**ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปไกด์และคนข ับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
ในสว่ นของห ัวหน้าท ัวร์ทด
ี่ แ
ู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควร**

TAT NO.11/08049
ว ันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดาน ัง – เมืองเว้ – ว ัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ
แม่นา้ หอม - แต่งชุดจ ักรพรรดิทานอาหารเย็ น

08.00 น.

สมาชิก ทุ ก ท่ า นพร อ้ มกั น ณ ท่า อากาศยานนานาชาติสุ ว รรณภู ม ิ ประตู ท างเข ้าหมายเลข 10
เคาน์เ ตอร์ U สายการบินเวียดเจ็ ทแอร์ (VZ) โดยมีเจ ้าหนา้ ทีค
่ อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง
สาหรับทุกท่านและนาท่านโหลดสัมภาระ

10.50 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวีย ดนาม โดยสายการบิน VIETJET
AIR เทีย
่ วบินที่ VZ960

12.30 น.

เดินทางถึง ท่า อากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่า นพิธ ีก ารตรวจคนเข ้าเมือ งและ
่ ัวเมืองดานั ง เพือ
ศุลกากร เรียบร ้อยแล ้วนาท่านรับสัมภาระ หลังจากนั น
้ นาท่านเดินทางสูต
่ รับประทาน
อาหารกลางวัน (เวลาท้องถิน
่ ประเทศเวียดนามเหมือนก ับเวลาท้องถิน
่ ประเทศไทย)

กลางว ัน

้ เมือง เมนูอาหารเวียดนาม (1)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารพืน
ออกเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็ นเมืองเก่าของเวียดนามในสมัยทีป
่ กครองด ้วยกษั ตริย ์ (เวียดนามและชาติ
ตะวันตกจะใช ้คาว่า Emperor หรือจักรพรรดิ) กษั ตริยใ์ นราชวงศ์เหงียนทุกพระองค์ ตัง้ แต่องค์ท ี่ 1 ถึง
ื่ ว่าเป็ นเมืองแห่งกษั ตริย ์
องค์ท ี่ 13 จะประทับอยู่ทพ
ี่ ระราชวังแห่งนี้ เป็ นเวลานานถึง 150 ปี เว ้จึงมีชอ
และเป็ นทีม
่ าของต ้นแบบทางวัฒนธรรมเวียดนาม เช่น อาหารเวียดนาม และ ชุดประจาชาติ อ่าวหญ๋าย
หรือชุดประจาชาติของสตรีเวียดนาม
่ ดังของเมืองเว ้ ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน โดดเด่นด ้วย
นาท่านเดินทางสู่ ว ัดเทียนมู่ วัดชือ
้ โดยแต่ละชัน
้ แทนชาติภพต่างๆ ของ
เจดียท
์ รงเก๋ง 8 เหลีย
่ มแบบจีน สูงลดหลั่นกันลงมาทัง้ หมด 7 ชัน
ิ าจารึก ระฆังสาริดขนาดใหญ่มน
พระพุทธเจ ้า นอกจากนัน
้ ยังมีศล
ี ้ าหนั กถึง 2000 กิโลกรัม รวมถึงรูปปั ้น
เทพเจ ้า 6 องค์ คอยปั ดเป่ าความชัว่ ร ้ายออกไปจากวัด วัดแห่งนี้มค
ี วามสาคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์และ
การเมืองเวียดนามด ้วยเช่นกัน เมือ
่ ปี พ.ศ. 2506 เจ ้าอาวาสของวัดได ้ขับรถออสตินสีฟ้าไปเผาตัวเอง
ณ กรุงไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมน
ิ ห์ในปั จจุบัน เพือ
่ ประท ้วงการบังคับให ้ประชาชนไปนั บถือศาสนาคริสต์
และใช ้ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนชาวเวียดนาม หากไปวัดแห่งนีท
้ ่านจะ
ได ้เห็นรถออสตินสีฟ้าคันดังกล่าวจัดแสดงอยูภ
่ ายในวัด
ื่ ดังของเมืองเว ้ รวบรวมสินค ้า
จากนั น
้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดดองบา ตลาดขายสินค ้าขนาดใหญ่ชอ
้
้
เวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสือผ ้า กระเป๋ าเดินทาง ของใช ของสด ผัก ผลไม ้ ของทะเล และ
้ สินค ้าตามอัธยาศัย
ของทีร่ ะลึกต่างๆ อิสระให ้ท่านได ้เดินชมและเลือกซือ
นาท่าน ล่องเรือม ังกร หรือเรือสาราญมังกรเสมือนเรือพระทีน
่ ั่ งในอดีต ไปตามแม่น้ าเฮืยงยางหรือแม่
น้ าหอม ให ้ท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่ งแม่น้ าทีเ่ ต็มไปด ้วยบ ้านเรือนแบบเวียดนามสมัยก่อนทีย
่ งั คง
เอกลักษณ์รป
ู แบบเดิมไว ้ ตลอดจนวิถช
ี วี ต
ิ ของชาวพืน
้ เมืองสองฝั่ งแม่น้ าทีข
่ ด
ุ ทรายขายเป็ นอาชีพหลัก

เย็ น

้ เมือง พร้อมสวมชุดจ ักรพรรดิ (2)
บริการอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคารพืน
ในการรับประทานอาหารเย็น ทุกท่านจะได ้สวม ชุดประจาราชวงศเ์ วียดนาม เพือ
่ ถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึก
หลังรับประทานอาหาร โดยชุดจะเป็ นชุดประจาตาแหน่งในพระราชวังเวียดนามในสมัยโบราณ ซึง่ แต่ละ
ี น
ั แตกต่างกันออกไป
ตาแหน่งก็จะมีสส

ทีพ
่ ัก

โรงแรม Thanh Lich Royal Boutique ระด ับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

TAT NO.11/08049
ว ันทีส
่ อง

้ ลอยฟ้ า - สวนสนุก The
เมืองเว้ – พระราชว งั ไดโน้ย – เมือ งดาน งั – บานาฮิล ล์– กระเชา
Fantasy Park - สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR -สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
่ แบบจีน โดยสถาปนิก
จากนั น
้ นาท่านเดินทางสู่ พระราชว ังไดโน้ย (Dai Noi) สร ้างตามความเชือ
ชาวฝรั่ ง เศส เป็ นผู อ้ อกแบบและควบคุ ม การก่ อ สร า้ ง ซึง่ จ าลองแบบมาจากพระราชวั ง กู ้กงหรื อ
พระราชวังต ้องห ้ามทีย
่ งิ่ ใหญ่ของกรุงปั กกิง่ ประเทศจีน และการก่อสร ้างพระตาหนักต่างๆ รวมถึงกาแพง
โดยรอบของพระราชวั ง ทั ง้ หมดได ้น าอิฐ มาจากประเทศฝรั่ ง เศสโดยการขนส่ง จากทางเรือ ค าว่ า
้ ในสุด จะเป็ นเขตพระราชฐานสาหรับราชวงศ์เท่านั น
พระราชวังต ้องห ้าม กล่าวว่าภายในพระตาหนั กชัน
้
ิ ธิอ
ห ้ามบุค คลที่ไ ม่ใ ช่เ ครือ ญาติของกษั ตริยเ์ ข ้าไปเด็ ด ขาด หรือ หากเข ้าไปแล ้วก็ จ ะไม่ม ส
ี ท
์ อกมา
ภายนอกได ้ คนทั่วไปจึงเรียกพระราชวังแห่งนีว้ ่าพระราชวังต ้องห ้าม เหมือนกับทีค
่ นจีนเรียกพระราชกู ้
กงว่าพระราชวังต ้องห ้ามเช่นเดียวกัน พระราชวังไดโน ้ย มีลักษณะเป็ นรูปสีเ่ หลีย
่ มจัตุรัส ล ้อมรอบด ้วย
่ ้าน (คล ้ายกั บ พระราชวั งสวนจิต รลดา) พระราชวั งแห่ งนี้ใ ช ้เป็ นที่ป ระทั บ ของ
คูน้ า ขนาดใหญ่ทั ง้ สีด
กษั ตริยใ์ นราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตัง้ แต่จักรพรรดิยาลอง องค์ท ี่ 1 จนถึง องค์ท ี่ 13 คือจักรพรรดิ
เบ่าได๋ กษั ตริยอ
์ งค์สด
ุ ท ้าย ซึง่ ทรงสละอานาจให ้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมือ
่ ปี พ.ศ.
2488 (ซึง่ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)
ออกเดินทางสู่ เมืองดาน ัง ตัง้ อยูใ่ นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้ อยูห
่ า่ งจากเมืองฮานอยไป
ทางทิศใต ้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมน
ิ ห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับ
เมืองเว ้ ทิศตะวันตกและทิศใต ้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต ้ เมืองดานั ง
เป็ นเมืองทีม
่ ห
ี าดทรายขาว และมีภเู ขาหินอ่อนสลับซับซ ้อน และยังเป็ นเมืองท่าทีส
่ าคัญเพราะในแถบนี้
มีหมูบ
่ ้านชาวประมงจานวนมากจึงทาให ้เกิดเป็ นเมืองท่าทางการค ้าทีส
่ าคัญอีกแห่งหนึง่ ของเวียดนาม

กลางว ัน

้ เมือง เมนู Seafood (4)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารพืน
่ แห่ง ดานั ง บานาฮิล ล์ ตั ง้ ห่ า งจากเมือ งดานั ง ออกไปประมาณ 40
นาท่ า นสู่เ มือ งตากอากาศขึน
้ ชือ
กิโลเมตร ใช ้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเทีย
่ วตากอากาศมาตัง้ แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 โดยได ้เกิด แนวคิดการสร ้างบ ้านพัก และโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณา
นิค มตัง้ แต่ปี 1919 หลั ง จากจบสงครามฝรั่ งเศสได ้พ่ายแพ ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพือ
่ กลั บ
ประเทศ ทาให ้บานาฮิลล์ถก
ู ทิง้ ร ้างมาเป็ นเวลานาน ปั จจุบันรัฐบาลเวียดนามได ้กลับมาบูรณะเป็ นเมือง
ท่องเทีย
่ วตากอากาศแห่งนี้อก
ี ครัง้ ในปี 2009 พร ้อมกับได ้มีการสร ้าง กระเชา้ ลอยฟ้า ทีม
่ ค
ี วามสูงถึง
้เป็
้นทางส
5,801 จากระดับน้ าทะเล เพือ
่ ใช นเส
าหรับขึน
้ ไปยังยอดเขา
หลังจากนัน
้ เดินเทีย
่ วชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม ้สไตล์ฝรั่งเศส ทีม
่ ี
ดอกไม ้หลากหลายพันธุถ
์ ูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีม
่ ม
ี ม
ุ ถ่ายรูปน่ ารักๆ ให ้ท่านได ้เลือกถ่ายได ้
ตามใจชอบ อิสระเดินเทีย
่ วบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย
จากนัน
้ อิสระให ้ท่านเดินชม สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้ มือย ักษ์
่
ซึง เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ พ ึ่ง เปิ ดให น
้ ั ก ท่ อ งเที่ ย วได เ้ ที่ ย วชมได ไ้ ม่ น านมานี้ มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ าทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค ้งไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ ้งมือ
หินขนาดยักษ์ สองมือ ผู ้ออกแบบจะทาให ้รู ้สึกราวกับว่ากาลังเดินอยูบ
่ นเส ้นด ้ายสีทองทีท
่ อดอยูใ่ นหัตถ์
ของเทพ อิสระให ้ท่านได ้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

คา่
ทีพ
่ ัก

้ เมือง อาหารบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์ (5)
ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคารพืน
โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระด ับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

TAT NO.11/08049

ว ันทีส
่ าม

สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอ ัน -บ้านแกะสล ักหิน
๋ น - สะพานญีป
อ่อน – หมูบ
่ า้ นกม
๊ ั ทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอ ัน – ว ัดฟุกเกีย
่ ่ น–
ุ
ศาลกวนอู– สะพานม ังกร

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
อิสระทุกท่านได ้สัมผัสกับประสบการณ์ทเี่ ต็มไปด ้วยเสน่หแ
์ ห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่
สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทั ว ร์รวมค่า เครื่อ งเล่ นภายในสวนสนุ ก ทุก เครื่อ งเล่ น ยกเว ้น
พิพธิ ภัณ ฑ์หุ่ นขีผ
้ งึ้ และเครื่อ งเล่นที่ใ ช ้ระบบหยอดเรีย ญ) เครื่อ งเล่ นในสวนสนุ ก ของบานาฮิล ล์ มี
หลากหลายรูปแบบมีให ้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่
ชวนให ้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครือ
่ งเล่น รถราง บ ้านผีสงิ และอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีร ้านช ้อปปิ้ ง
้
ให ้ท่านได ้เลือกซือของทีร่ ะลึกภายในสวนสนุกอีกด ้วย
่ ของประเทศเวียดนาม เป็ นรถไฟเหาะ
หรืออิสระเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster” เครือ
่ งเล่นขึน
้ ชือ
่ วจนเกินไป เป็ นรถไฟเหาะทีบ
ขนาดเล็ก ไม่อน
ั ตรายและไม่หวาดเสีย
่ งั คับด ้วยมือ จะไปช ้าหรือเร็วขึน
้ อยู่
กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่ งได ้ 2 ท่าน หรือจะนั่ งท่านเดียวก็ได ้ (การเล่นรถไฟ

เหาะไม่อนุญาตให ้นากล ้อง หรือมือถือขึน
้ มาถ่ายภาพ ทางเจ ้าหน ้าทีจ่ ะมีจด
ุ บริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่าน
สามารถเลือกซือ้ ภาพตนเองไว ้เป็ นทีร่ ะลึกได ้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเทีย
่ ว)
เมือ
่ ถึงเวลานัดหมายนาทุกท่านลงกระเช ้าจากบานาฮิลล์ เพือ
่ รับประทานอาหารกลางวัน..

TAT NO.11/08049

กลางว ัน

้ เมือง (7)
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารพืน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอ ัน เป็ นเมืองขนาดเล็ กริม ฝั่ งทะเลจีนใต ้ทางตอนกลางของสาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ตัง้ อยูใ่ นเขตจังหวัดกว่างนาม ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในภูมภ
ิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ ห่างจากดานัง ประมาณ 25 กม. เป็ นแหล่งท่องเทีย
่ วทางวัฒนธรรมทีส
่ าคัญอีกแห่ง
หนึง่ ในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได ้ขึน
้ ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให ้เป็ นมรดก
โลก ด ้วยเหตุผลว่าเป็ นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19
ทีม
่ ก
ี ารผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทัง้ ของท ้องถิน
่ และของต่างชาติไว ้ได ้อย่างมีเอกลักษณ์ และ
อาคารต่างๆ ภายในเมืองได ้รับการอนุรักษ์ ให ้อยูใ่ นสภาพเดิมไว ้ได ้เป็ นอย่างดี
แวะชม บ้านแกะสล ักหินอ่อน ทีน
่ ี้นับเป็ นหนึง่ ในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่าน
จะได ้พบกับงานเกะสลักทีล
่ ้วนปริษฐ์ด ้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให ้ท่านได ้เลือกชม
งานหัตศิลป์ ภายในตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นกม
๊ ั ทาน นาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ ้านเล็ กๆ ทีต
่ ัง้ อยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็ นสวนมะพร ้าวและมีแม่น้ าล ้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั น
้ จะเป็ นทีพ
่ ักของเหล่า
ทหารหาญ ในปั จจุบน
ั อาชีพหลักของคนทีน
่ จ
ี่ ะประกอบอาชีพทาประมงเป็ นหลัก
หลังจากนัน
้ นาท่านทากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได ้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท ้องถิน
่
และระหว่างทีล
่ ่องเรือกระด ้งอยูน
่ ัน
้ ชาวบ ้านทีน
่ ก
ี้ ็จะมีการขับร ้องพลงพืน
้ เมือง และนาไม ้พายเรือมาเคาะ
เพือ
่ ประกอบเป็ นจังหวะดนตรี (ค่าทิปสาหรับคนพายเรือกระด ้ง 40-50 บาท หรือแล ้วแต่ทา่ นพึงพอใจ)
๋ น เป็ นสมาคมชาวจีนทีใ่ หญ่และ
อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอ ันตามอัธยาศัย เทีย
่ วชม ว ัดฟุกเกีย
เก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ เป็ นศูนย์รวมของชาวจีนทีอ
่ พยพเข ้ามาในช่วงปี พ.ศ.2388-2428 จะเห็นได ้จากบ ้านเก่าแก่
ประจาตระกูลกว่า 20 หลัง ปั จจุบน
ั ใช ้เป็ นทีพ
่ บปะของคนหลายรุน
่ และเป็ นศูนย์กลางของการเทีย
่ วชม
เมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยูท
่ งี่ านไม ้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธ ี
สมัยโบราณ คือ การนาธูปทีข
่ ดเป็ นก ้นหอย มาจุดทิง้ ไว ้ เพือ
่ เป็ นสิรม
ิ งคล
เทีย
่ วชม สะพานญีป
่ ่น
ุ (Japanese Covered Bridge) อีกหนึง่ สัญลักษณ์สาคัญของเมืองฮอยอัน
ถูกสร ้างขึน
้ มาแล ้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค ้งแบบสถาปั ตยกรรมญีป
่ น
ุ่ หลังคามุงกระเบือ
้ งสีเขียว
และเหลืองเป็ นคลืน
่ สวยงาม เดินเข ้าไปกลางสะพานนาท่านสักการะ ศาลกวนอู และเมือ
่ ข ้ามสะพาน
มายังอีกฝั่ งหนึง่ คุณจะพบเห็ นบ ้านเรือนเก่าสไตล์ญป
ี่ นแท
ุ่
้ ตลอดจนร ้านค ้าริมสองฝั่ งถนนให ้ท่านได ้
้ เลือกชมตามอัธยาศัย
เลือกซือ
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ออกเดินทางไปยัง เมืองดาน ัง นาท่านผ่านชม สะพานม ังกร ถูกสร ้างขึน
้ เพือ
่ เป็ นแหล่งท่องเทีย
่ วอีก
แห่งหนึง่ ของเมืองดานั ง เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว
666 เมตร และความกว ้าง 37.5 เมตร มีถ นน 6 ช่อ งจราจร โดยได ้เปิ ดใช ้งานตั ง้ แต่ ปี 2013 ด ้วย
สถาปั ตยกรรมทีบ
่ วกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีไ่ ด ้รับแรงบันดาลใจจากตานานของเวียดนามเมือ
่ กว่า
หนึง่ พันปี มาแล ้ว
คา่
ทีพ
่ ัก

้ เมือง เมนูอาหารไทย+กุง้ ม ังกร (8)
ร ับประทานอาหารคา่ ณ ภ ัตตาคารพืน
โรงแรม Lavender Danang Hotel ระด ับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ว ันทีส
่ ี่

เมืองดาน ัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดาน ัง – กรุงเทพมหานคร

เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
หลังจากรับประทานอาหารเช ้า นาท่านสู่ ว ัดลินห์องึ๋ เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดของเมืองดานั ง ภายในวิหาร
่ ของชาวพื้นเมือ งแถบนี้
แห่ งนี้ เ ป็ นสถานที่บูช าเจ ้าแม่ก วนอิม และเทพเจ ้าองค์ต่ า งๆ ตามความเชือ
นอกจากนี้ยังมีรูป ปั ้นปูนของเจ ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึง่ ตัง้ อยู่บนฐานดอกบัว
่ ที่ว่าคอยปกปั กรั กษาและคุ ้มครองชาวประมงยามทีอ
กว ้างถึง35 เมตร มีความเชือ
่ อกไปหาปลานอก
ิ ธิท
ชายฝั่ ง วัดแห่งนีย
้ งั เป็ นสถานทีศ
่ ักดิส
์ ท
์ ม
ี่ ค
ี นให ้ความเคารพและเข ้ามาสักการะเป็ นจานวนมาก

นาท่านเดินเทีย
่ วช ้อปปิ้ งใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินค ้ามากมายเป็ นทีน
่ ย
ิ มทัง้ ชาวเวียดนามและ
ชาวไทย สินค ้าที่โดเด่น คือ งานหั ต ถกรรม เช่น ภาพผ ้าปั ก มือ อัน วิจ ต
ิ ร โคมไฟ ผ ้าปั ก กระเป๋ าปั ก
ิ ค ้าอีกมากมายให ้
ตะเกียบไม ้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) และนอกจากนัน
้ ยังมีสน
้ เช่น เสือ
้ เวียดนาม ของสด ของแห ้ง เสือ
้ ผ ้า กาแฟ สินค ้าที่ระลึก หมวก รองเท ้า
ท่า นได ้เลือ กซือ
กระเป๋ า รวมถึงสินค ้าพืน
้ เมือง ท่านจะได ้สัมผัสกับวิถช
ี วี ต
ิ ของชาวเวียดนามในปั จจุบันได ้อย่างแท ้จริง
้ ของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
อิสระให ้ท่านได ้เลือกซือ
กลางว ัน

บริการอาหารกลางว ันบนรถบ ัส หมีข
่ วาง หรือขนมปังเวียดนาม (10)
จากนัน
้ นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดาน ัง เพือ
่ เดินทางกลับประเทศไทย

13.15 น.

เดินทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติสุว รรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR
(VZ) เทีย
่ วบินที่ VZ961
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

14.55 น.
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**ราคาไม่รวมค่าทิป**
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจองท ัวร์ *
** ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง **
ิ ธิ์ : รายการท วั ร์สามารถเปลีย
บริษ ท
ั ขอสงวนส ท
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ
่ งจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบ ัสนาเทีย
่ ว ตามกฎหมาย
ของประเทศเวียดนาม สามารถให้บริการว ันละ 10 ชว่ ั โมง มิอาจเพิม
่ เวลาได้ โดยม ัคคุเทศก์และคนข ับจะเป็น
ิ ธิ์
้ น
ผูบ
้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาพการจราจรในว ันเดินทางนนๆ
ั้ เป็นหล ัก จึงขอสงวนสท
ในการปร ับเปลีย
่ นเวลาท่องเทีย
่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
อ ัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น้ ามัน
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
 โรงแรมทีพ
่ ักตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าเบีย
้ ประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย
่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ
่ นไขตามกรรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
× ค่ า ใช ้จ่ า ยส่ ว นตั ว ของผู ้เดิน ทาง อาทิ ค่ า ท าหนั ง สือ เดิน ทาง ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า อาหาร เครื่อ งดื่ม ค่ า ซัก รีด
ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม
่ ไิ ด ้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให ้กลับมายืน
่ ร ้องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนือ
่ งจากทางเวียดนามได ้
้ ในประเทศเวียดนามไม่เกิน
ประกาศยกเว ้นการยืน
่ วีซา่ เข ้าประเทศให ้กับคนไทยสาหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์พานักระยะสัน
30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก
ี่ ระเป๋ าสัมภาระทีม
่ น
ี ้ าหนั กเกินกว่าทีส
่ ายการบินนั น
้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าภาษี น้ ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ และหัวหน ้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่าทิปม ัคคุเทศก์, คนข ับรถ, 1000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์คนไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
ของท่าน
× ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 %
้ ต่า 30 ท่า น หากต่ า กว่ า ก าหนด กรุ๊ ป จะไม่ส ามารถเดินทางได ้ หากผู ้เดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท ี่จ ะช าระ
เดิน ทางขึน
ค่าบริการเพิม
่ เพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจ
ี่ ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให ้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิใ์ นการงดออกเดิน ทางและเลื่อ นการเดิน ทางไปในวั น อืน
่ ต่อ ไป โดยทางบริษัท ฯจะแจ ้งให ้ท่า นทราบ
ล่วงหน ้า

เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระเงิน :
 ม ัดจาท่านละ 7,000 บาท ภายหลังจากทีท
่ า่ นส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลก
ู ค ้าทาการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 จอยแลนด์ไม่เอาตว๋ ั ห ัก 2,000 บาท/ท่าน
 ส่วนทีเ่ หลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน
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หากไม่ชาระมัดจาตามทีก
่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน
่ ั่งให ้ลูกค ้าท่านอืน
่ ทีร่ ออยู่



หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือ
่ นไข



เมือ
่ ท่านชาระเงินไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขและข ้อตกลงต่างๆ
ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมดนีแ
้ ล ้ว



ื่ พนก
หากช าระเงิน ในแต่ละส ว่ นแล้ว โปรดสง่ ส าเนาการโอนเงิน พร้อ มระบุชอ
ั งานขายมาทาง
แฟกซ ์



ื่ สารองทีน
ื เดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชอ
ื่ พร้อม
สง่ รายชอ
่ ง่ ั ผูเ้ ดินทางต้องสง่ สาเนาหน ังสอ
่
ยืนย น
ั ว่า ต้องการเดินทางท่องเทีย
่ วทริป ใด, ว น
ั ทีใ่ ด, ไปก บ
ั ใครบ้า ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส ง
ื เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษท
ิ ธิไ์ ม่ร ับผิดชอบค่าเสย
ี หายอ ัน
สาเนาหน ังสอ
ั ฯขอสงวนสท
ื่ -นามสกุล และอืน
ิ้
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชอ
่ ๆ เพือ
่ ใชใ้ นการจองตว๋ ั เครือ
่ งบินทงส
ั้ น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต ้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน
้ ไป และเหลือหน ้ากระดาษอย่าง
ต่า 2 หน ้าหากไม่มน
ั่ ใจโปรดสอบถาม
เงือ
่ นไขยกเลิกการจอง :
่ เมือ
เนือ
่ งจากเป็ นราคาตั๋วเครือ
่ งบินโปรโมชัน
่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ
่ น ขอคืนเงิน ได ้
ทุกกรณี และกรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศที่
้ รวมถึง เมือ
ระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
่ ท่านออกเดินทางไป
กับ คณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริก ารรายการใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เ ดินทาง พร ้อมคณะถือ ว่า ท่านสละสิท ธิ์ ไม่อ าจ
้
เรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
ึ ษารายละเอีย ดทงหมดก่
หมายเหตุ : กรุณ าอ่า นศก
ั้
อนทาการจอง เพือ
่ ความถูกต้องและความเข้า ใจตรงก น
ั
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
ิ ธิท
้ ในกรณี ทม
1. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึน
ี่ ผ
ี ูร้ ว
่ มคณะไม่ถงึ 30
ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนั ด
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เ ป็ นเพียงข ้อเสนอที่ต ้องได ้รั บ การยืนยันจากบริษัท ฯ อีก ครั ง้ หนึ่ง หลั งจากได ้ส ารองโรงแรมที่พั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย
่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรือ
่ งห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเ่ ข ้าพัก โดยมีห ้องพักสาหรับผู ้สูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรีไ่ ด ้ โดยอาจจะขอเปลีย
่ นห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพ
่ ัก ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับความพร ้อมให ้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้
9. กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ ล
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษท
ั ฯ อย่างน้อย 7 ว ันก่อน
การเดินทาง มิฉะนัน
้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิในการให ้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผู ้จัด นอกจากมีเอกสารลง
10. มัคคุเทศก์ พนั กงานและตัวแทนของผู ้จัด ไม่มส
ี ท
นามโดยผู ้มีอานาจของผู ้จัดกากับเท่านัน
้
11. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ
ี่ ู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรมแรงงาน
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออก
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย
่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส
่ อ
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
12. กรณีต ้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห ้องหรือห ้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2 ห ้อง คือ 1 ห ้องพักคู่ และ 1 ห ้องพักเดีย
่ ว โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
่
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13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทา
ให ้เวลาในการท่องเทีย
่ วและ ช ้อปปิ้ งแต่ละสถานทีน
่ ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครัง้ ทีต
่ ้องเร่งรีบ เพือ
่ ให ้ได ้ท่องเทีย
่ วตามโปรแกรม
14. บริการน้ าดืม
่ ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15. การบริการของรถบัสนาเทีย
่ ว ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั น
้ ๆ มิ
อาจเพิม
่ เวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ ับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางนัน
้ ๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นเวลาท่องเทีย
่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง

ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
่ ผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) .................................................................. โทร......................................................
ชือ
จานวนผู ้เดินทางทัง้ หมด.................คน

(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จานวนห ้องพักทีใ่ ช ้ทัง้ หมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
ื่ ผูเ้ ดินทาง (กรุณากรอกชอ
ื่ ไทยและอ ังกฤษอย่างถูกต้องตามหน ังสอ
ื เดินทาง เรียงตามห้องพ ัก)
รายชอ
ลาด ับ

ื่ -นามสกุล (ภาษาไทย)
ชอ

ื่ -นามสกุล(ภาษาอ ังกฤษ)
ชอ

ว ันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ

กรุณาแจ ้งความประสงค์อน
ื่ ตามทีท
่ า่ นต ้องการ อาทิเช่น

อาหาร

 ไม่ทานเนือ
้ วัว

 ไม่ทานเนือ
้ หมู

 ไม่ทานสัตว์ปีก

 ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอืน
่ ๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าร ับทราบเงือ
่ นไขในรายการท ัวร์เรียบร้อยแล้ว
ื่ .............................................................ผูจ
ลงชอ
้ อง
(..............................................................)

