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โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์.
วันแรก

กรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดียเ์ ทียนมู่-สุสานกษัตริยไ์ คดิงห์-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ าหอม (-/-/เย็น)

08.30 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์Bangkok Airway (PG)
โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน

11.00น.
12.35 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองดานังโดยเที่ยวบิน PG 947** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิน่ ที่เวียดนาม เท่ากับ
ประเทศไทย) เมืองดานังเป็ นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญและเป็ น เมืองใหญ่อนั ดับ4 ของ
ประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมูบ่ า้ นชาวประมงจนกลายเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญ
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 นที่ประทับของ
พระมหากษัตริยร์ าชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งนี้ตงั้ อยู่ใจกลางเมือง เป็ น
มรดกตกทอดอันยิง่ ใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถกู สร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของ
จีนจากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งทีต่ ลาด 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**

จากนัน้

คา่
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วันที่สอง
07.00 น.
จากนั้น

เที่ยง

จากนัน้

จากนั้น

เจดียเ์ ทียนมู่-สุสานกษัตริยไ์ คดิงห์-เมืองโบราณฮอยอัน–หมู่บา้ นกัม๊ ทาน-นัง่ เรือกระด้งฮอยอัน-วัดฟุ๊ กเกีย๋ น-บ้าน
โบราณ-สะพานญี่ปนุ่ -ศาลกวนอู
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหาร นาท่านชม เจดียเ์ ทียนมู่ทรงเก๋งจีนแปดเหลีย่ มสูงลดหลัน่ กัน 7 ชัน้ ซึ่งแต่ละ
ชัน้ 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 การค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เป็ นศูนย์กลางของการ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็ น เมืองมรดก
โลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็ นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยงั คงรู ปแบบของเมืองฮอย
อันไว้ได้นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองฮอยอัน
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกัม๊ ทาน สนุ กสนานไปกับกิจกรรม!!
นัง่ เรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Villageหมู่บา้ น
เล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้ อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นา้ ในอดีต
ช่วงสงครามที่น่ีเป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของ
คนที่น่ี คื อ อาชี พ ประมง ระหว่ า งการล่ อ งเรือ ท่ า นจะได้ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผูช้ าย
กับ ผู ห้ ญิง จะหยอกล้อ กัน ไปมาน าที่พ ายเรือ มาเคาะกัน เป็ น
จังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

นาท่านชมวัดฟุ๊ กเกีย๋ นเป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดของเมืองฮอยอันใช้เป็ นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มจี ุดเด่น
อยู่ทง่ี านไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนาธู ปที่ขดเป็ นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้
เพือ่ เป็ นสิรมิ งคลแก่ท่าน นาชมOld House of Tan Skyบ้านโบราณซึง่ เป็ นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มฐี านะดี ชมบ้าน
ไม้ท่เี ก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบนั ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี และยังเป็ นที่อยู่อาศัย
ของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็ นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ป่ ุน และ
เวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาเป็ นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่นา้ ทูโบนมีประตูออกไม้
สามารถชมวิวทิวทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่นา้ ทูโบนได้เป็ นอย่างดีนาชม สะพานญี่ป่ นุ ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ป่ ุน
เมือ่ 400 กว่าปี มาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ป่ นุ เชื่อว่ ามี มังกรอยู่ใต้พภิ พ
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ส่วนตัวอยู่ทอ่ี นิ เดียและหางอยู่ทญ
่ี ่ปี ่ นุ ส่วนลาตัวอยู่ทเ่ี วียดนาม เมือ่ ใดทีม่ งั กรพลิกตัวจะเกิดนา้ ท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ป่ ุ นจึง
สร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลาตัวเพื่อกาจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบตั ิข้นึ อีก ชมศาลกวนอูซ่งึ อยู่บนสะพาน ญี่ป่ ุนและที่
ฮอยอันชาวบ้านจะนาสินค้าต่าง ๆ ไว้ท่หี น้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นกั ท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็ นของฝากกลับบ้านได้
อีกด้วย เช่น กระเป๋ าโคมไฟ เป็ นต้น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั **โรงแรม PHO HOI RESORT Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

คา่

 (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 ีทส่ี ุดในเวียด
นามกลางได้คน้ พบในสมัยทีฝ่ รัง่ เศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มกี ารสร้างถนน
อ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างทีพ่ กั โรงแรมสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆเพือ่ ใช้เป็ นสถาน
ทีพ่ กั ผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีน่ งั ่ กระเช้าด้วยความเสียวพร้อมความสวยงาม
เราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทงั้ นา้ ตก Toc Tienและลาธาร Suoi no (ในฝัน)
นัง่ กระเช้าขึ้นสูบ่ านาฮิลล์กระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ ีได้รบั การบันทึกสถิติโลกโดย
World Record ว่าเป็ นกระเช้าไฟฟ้ าทีย่ าวทีส่ ุดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะ
มีความยาวทัง้ สิ้น 5,042 เมตรและเป็ นกระเช้าทีส่ ูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่อง
เทีย่ วจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยตา่ กว่ากระเช้าพร้อมอากาศ
บริสุทธิ์อนั สดชื่นจนทาให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซา้ ว่าที่น่ีไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี ประมาณ 10 องศา
เท่านัน้ จุดทีส่ ูงทีส่ ุดของบานาฮิลล์มคี วามสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่ าทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่ าฮิลล์
จุดทีส่ ร้างความตื่นเต้นให้นกั ท่องเทีย่ วมองดูอย่างอลังการที่ซง่ึ เต็มไปด้วยเสน่ห ์
แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุ ก The Fantasy Park
(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและบ้านผีสงิ ทีไ่ ม่รวมให้ในรายการ)
ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้า
ทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสงิ และอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่น
เบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสัน่ ประสาทอีกมากมายหรือช้อปปิ้ งซื้อของ
ทีร่ ะลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กนั อย่างเต็มทีใ่ ห้ท่านได้
สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

จากนั้น

เที่ยง
บ่าย
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จากนัน้

แวะสักการะ วัดลินห์องึ๋ เป็ นวัดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ นสถานที่
บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยงั มีรูปปัน้ ปูน
ขาวเจ้าแม่กวนอิมซึง่ มีความสูงถึง 67 เมตรตัง้ อยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหัน
หลังให้ภเู ขาและหันหน้าออกทะเลคอยปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงทีอ่ อกไปหาปลานอก
ชายฝัง่ วัดแห่งนี้นอกจากเป็ นสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทช่ี าวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยัง
เป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ วยงามเป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวทีส่ วยงามชองเมือง ดานัง
พิเศษ!!นาท่านนัง่ รสสามล้อิิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานัง ิึ่งเป็ 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 นแหล่งท่องเที่ยวดานัง 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 **โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**

ดานัง-ช้อปปิ้ งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

วันที่ส่ี

 (เช้า/-/-)

07.00 น.
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินเที่ยวและช้อปปิ้ งในตลาดฮานซึง่ ก็มสี นิ ค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็ นตลาดสดและขาย
สินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.35 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948
*มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง *
15.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานังฮอยอัน 4 วัน 3 คืน บิน PG
เริม่ เดินทาง
12 ก.ค.61
19 ก.ค.61
2 ส.ค.61
16 ส.ค.61
23 ส.ค.61
30 ส.ค.61
6 ก.ย.61
13 ก.ย.61
20 ก.ย.61
27 ก.ย.61

กลับจากเดินทาง จานวน
15 ก.ค.61
22 ก.ค.61
5 ส.ค.61
19 ส.ค.61
26 ส.ค.61
2 ก.ย.61
9 ก.ย.61
16 ก.ย.61
23 ก.ย.61
30 ก.ย.61

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

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

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

12,900

12,900

11,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสสานการณ์)
ค่าเข้าชมสสานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารสโค้ชรับ-ส่งสสานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งสิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูส้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ิักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การสูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศิึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งสิน่ ,คนขับรส,ผูช้ ่วยคนขับรส 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งสิน่ และคนขับรสนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน มิฉะนั้นสือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน) ทางบัญชี

1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
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 จนไม่สามารสเดินทางได้ ิึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารสยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่สงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรสทั
๋ วร์,ตัว๋ รสไฟ) กรุณาสอบสามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี สา้ ท่านออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะสือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านสูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
158 SURAWONG RD., SIPRAYA, BANGRAK. BANGKOK TEL : 02-266-2900 FAX : 02-266-7526 E-MAIL : SALEANNALUXX@GMAIL.COM

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารสเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งสึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่สงึ และไม่สามารสเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านสูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศิึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ิึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสุดวิสยั ิึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ิึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ิึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ิึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือ ชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารสนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารสเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะสือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมสึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,

ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตสกรรม เป็ นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิม่ ทางบริษทั ฯ จะขอสือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
 อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รบั อิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็ นขนาดของ
ตามประเทศเวียดนาม

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเวียดนาม
 ห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room)
ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิ กันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตียงเสริม
 โรงแรมในเวียดนามห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอา่ งอาบน้ าบางโรงแรมแต่ละชัน้ จะมีเพียงไม่กห่ี อ้ งิึ่ง
ในกรณี มาเป็ นครอบครัวใหญ่ใช้หลายห้อง ห้องพักอาจจะไม่ได้ติดกันและอาจจะได้คนละชัน้ และบางโรงแรมอาจจะไม่มีลฟิ ต์ิ่งึ ขึ้นอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างส่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
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