#15817 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน
บานาฮิลล สะพานสีทอง บิน VZ

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน สะพานมังกร คารฟดรากอน สะพานแหง
ความรัก หมูบานกั๊มทาน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุน หมูบานแกะสลักหินออน
พระราชวังไดโนย ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม วัดเทียนมู วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปั ้นปลามังกร สะพานแหงความรัก

หมูบา นกัม
๊ ทาน (นั่งเรือกระดง) - วัดฟ ุกเกี๋ยน (สมาคมฟ ุกเกี๋ยน) - สะพานญี่ปุนในประเทศ
เวียดนาม - หมูบา นแกะสลักหินออน - ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสี
ทอง - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล - สวนดอกไมบานาฮิลล









โรงแรม



Merry
Hotel
Danang
or
Nostagia
DaNang
หรือเทียบ
เทา



Mercure
Banahill
French
Village
Hotel หรือ
เทียบเทา

3

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - เว - พระราชวังเว - ลองเรือมังกรแมนํ้า หอม







Park
View or
Asia
Hotel
Hue หรือ
เทียบเทา

4

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทา อากาศยานดานัง
- ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65

฿12,888

฿12,888

฿12,888

฿4,500

27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65

฿12,888

฿12,888

฿12,888

฿4,500

3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65

฿12,888

฿12,888

฿12,888

฿4,500

10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65

฿12,888

฿12,888

฿12,888

฿4,500

17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65

฿12,888

฿12,888

฿12,888

฿4,500

24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65

฿12,888

฿12,888

฿12,888

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานดานัง - สะพานมังกร
เวียดนาม - รูปปนปลามังกร - สะพานแหงความรัก
บาย
12.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อ าคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน เตอร Q สาย
การบิน Thai Veitjet เจาหน าที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง
15.50 น. นํ าทานออกเดินทางสู เมืองดานั ง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Veitjet เที่ยวบินที่ VZ962 * ราคาทัวรยัง
ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจําหน ายอาหารและเครื่องดื่ม)
17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานั ง ประเทศเวียดนาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่
เวียดนาม เทากับประเทศไทย) เมืองดานั งเป็ นเมืองแหงหาดทรายขาว และ ภูเขาหินออนเป็ นเมืองทาที่สําคัญและเป็ นเมืองใหญ
อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้ เจริญและเติบโต มาจากหมูบานชาวประมงจนกลายเป็ นเมืองทาที่สําคัญ
นํ าทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานั งในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานั งไดรับอิสรภาพและเป็ นสถานที่
ที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานั ง ตองแวะชมความสวยงาม
นํ าทานชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเป็ นสัต วในตํานานที่พนนํ้ าจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปร
เป็ นอนุสาวรียต อนรับแขกบานแขกเมืองของดานั ง ซึ่งคารฟดรากอนนี้ มีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมา
ประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเป็ นมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแหงความรัก เป็ นสะพาน
ที่คูรักนิ ยมมาเขียนชื่อพรอมคลองกุญแจ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Merry Hotel Danang or Nostagia DaNang หรือเทียบเทา



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม

สะพานมังกรเวียดนาม
สะพานมังกร เป็ นอีกหนึ่ งที่เที่ยวที่สําคัญของเมืองดานั ง มีความยาว 666 เมตร ความ
กวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสองฟากฝั่ ง
ของแมนํ้าฮัน เปิ ดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แหงอิสรภาพของเมืองดานั ง สะพานมังกรแหงนี้ ถ ือเป็ นแลนมารคสําคัญที่หนึ่ งของ
เมืองดานั ง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พนนํ้ า คลายๆ สิงคโปร

รูปปนปลามังกร
รูปปั้ นปลามังกร มีนํ้าหนั กเกือบ 200 ตันสูง 7.5 เมตรจากบล็อกหินออนสีขาว 5 กอน
เป็ นอัญมณีที่มีคุณภาพสูงลายสวยๆ มีผูเขาชมมากมายในการเที่ยวชมสถานที่ทองเที่ยว
สํารวจ และถายรูปที่ระลึก

สะพานแหงความรัก
สะพานแหงความรัก ตั้งอยูทางตะวันออกของถนน Tran Hung Dao ระหวางสะพาน
มังกรและสะพานแมนํ้าฮัน นี่ เป็ นสถานที่นัดพบที่โรแมนติคมากสําหรับคูรักที่รักกันและ
ราวกับจะพิสูจน ความรักอันภักดีของพวกเขามีคูรักจํานวนมากที่ปิดกั้นความรักไวบน
สะพาน "สะพานแหงความรัก" ยังเป็ นสถานที่ที่เหมาะสําหรับ "คูรัก" ถายภาพงาน
แตงงาน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Merry Hotel Danang or Nostagia DaNang หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

* ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง* (บนเครื่องมีจําหน ายอาหารและเครื่องดื่ม) (เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับ
ประเทศไทย)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง) - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุนใน
ประเทศเวียดนาม - หมูบานแกะสลักหินออน - กระเชาบานาฮิลล ยอดเขาบานาฮิลล - สะพานสีทอง - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล สวนดอกไมบานาฮิลล
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู หมูบานกัม
๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรือกระดง Cam Thanh Water Coconut Village
หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต ชวงสงครามที่นี่เป็ นที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม
๋

่

่

่

้

นํ าทานชม วัดฟ ุกเกี๋ยน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอันใชเป็ นที่พบปะของคนหลายรุน วัดนี้ มีจุด
เดนอยูที่งานไมแกะสลัก ลวดลายสวยงามทาน สามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอย มาจุดทิ้ง
ไวเพื่อ เป็ นสิริมงคลแกทาน
นํ าทานชม สะพานญี่ปุน ซึ่งสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุนเมื่อ 400 กวาปี มาแลว กลางสะพานมีศาลเจาศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่สรางขึ้นเพื่อ
สวดสงวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุนเชื่อวามี มังกรอยูใตพิภพสวนตัวอยูที่อินเดียและหางอยูที่ญี่ปุน สวนลําตัวอยูที่เวียดนาม เมื่อใดที่
มังกรพลิกตัวจะเกิดนํ้ าทวมหรือแผนดินไหว ชาวญี่ปุนจึงสรางสะพานนี้ โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพื่อกําจัดมันจะไดไมเกิดภัย
พิบัต ิขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซึ่งอยูบนสะพาน
นํ าทานเดินทางตอไปยัง หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเป็ นหมูบานแหงหนึ่ งอยูในตัวเมืองดานั งที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทั่วโลกใน
เรื่องงานฝี มือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้ องานแกะสลักเหลานี้ เพื่อเอากลับไปเป็ นของฝาก
หรือซื้อกลับไปเป็ นของประดับในบาน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร *พิเศษเมนูกุงมังกร *
นํ าทาน นั่ งกระเชาขึ้นสูบานาฮิลล ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศน ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเป็ นกระ
เชาลอยฟ ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009
ขึ้นไปถึงสถานี เฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดช่ น
ื ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศ
สดใส บานาฮิลล เป็ นรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ
นํ าทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบาน า ฮิลส เป็ นสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหน งที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดทองเที่ยวนึ งที่ไดรับความนิ ยมเป็ นอยางมาก
ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบาน าฮิลล ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม
นํ าทานนั่ งรถรางเพื่อไปชม โรงเก็บไวน เป็ นหองเก็บไวน ที่มีลักษณะคลายถํ้าที่ถ ูกสรางขึ้นมา ตั้งอยูบนเขาบาน าฮิลส โดย
หองแหงนี้ จะถูกจัดออกเป็ นหลายสวนดวยกัน ใหทานไดเดินชมสถานที่เก็บไวน ภายในจะถูกจัดตกแตงเป็ นรูปแบบตางๆ หลาก
หลายสไตล
หมายเหตุ : สําหรับทานที่ช่ น
ื ชอบการดื่มไวน ก็สามารถซื้อไดจากที่แหง หรือจะเลือกซื้อไวเป็ นของฝากก็ได
นํ าทานชม หมูบานฝรั่งเศสและสวนดอกไมแหงความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็ นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่
มีดอกไมหลากหลายพันธุถ ูกจัดเป็ นสัดสวนอยางสวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวาทานจะอยูมุมไหนของสวนก็
สามารถถายรูปออกมาไดสวยงามอยางมาก ใหทานไดเดินทางถายรูปพรอมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระ
ถายรูป
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ ต นานาชาติ ณ หองอาหารโรงแรม
พักที่ Mercure Banahill French Village Hotel หรือเทียบเทา
**หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองสําหรับ 3 ทาน กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ตองจาย คาพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถ
พัก 3 ทาน พักเป็ นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพิ่มเติม 600 บาท / ทาน ** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานกั๊มทาน (นั่งเรือกระดง)
หมูบานกัม
๊ ทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่ งเรือกระดง Cam Thanh Water
Coconut Village หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า ในอดีต
ชวงสงครามที่นี่เป็ นที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง
ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานํ าที่พายเรือมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรีสุด
สนุกสนาน

วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคมฟุกเกี๋ยน)
เป็ นวัดของสมาคมชาวจีนอพยพที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็ นศูนยรวม
ของชาวจีนที่อพยพเขามาในชวงปี พ.ศ 2388-2428 โดยพื้นที่สมาคมใชสําหรับเป็ นที่
พบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากมณฑลฟุกเกี๋ยนที่มีพื้นเพและแซเดียวกัน มีจุดเดน
อยูที่งานไมแกะสลักลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ
การนํ าธูปที่ขดเป็ นกนหอยมาจุดทิ้งไวเพื่อเป็ นสิริมงคล

สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม
เป็ นสะพานเกาแกที่เชื่อมโยงถนนสองแหง สรางขึ้นอยางแข็งแรงตั้งแตปี 1593 โดยชาว
ญี่ปุน ที่มาอาศัยอยูในเเมืองฮอยอัน ตอมามีการขยายถนนลอดใตสะพานเพื่อใหรถผาน
ไดโดยชาว ฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เขามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และตอมาไดมีการ
บูรณะซอมแซมครั้งใหญในปี 1986 ซึ่งบนสะพานจะมีศาลเจาเล็กๆ ทรงสี่เหลี่ยมจัต ุรัสซึ่ง
เป็ นศาลเกาแกอยูคูเมืองนี้ มานาน

หมูบานแกะสลักหินออน
หมูบานแกะสลักหินออน เป็ นหมูบานแหงหนึ่ งอยูในตัวเมืองดานั งที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไป
ทั่วโลกในเรื่องงานฝี มือ การแกะสลักหินออน หินหยก ที่นักทองเที่ยวสามารถเลือกชม
และซื้อกลับไปเป็ นของฝากทางบานได



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

ยอดเขาบานาฮิลล
ยอดเขาบานาฮิลลอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ นรีสอรท โรงแรม
ความสนุกสนานอยูที่เครื่องเลนใน Disney vietnam ที่สูงที่สุดอีกแหงหนึ่ ง สามารถ
สัมผัสความสวยงามทามกลางทัศนี ยภาพของภูเขาสูงของที่นี่ การเดินทางดวยกระเชาสู
เขาบานาฮิลล อาจทําใหเราลืมเวลาไปเลยก็ได เพราะสายตาจะจดจออยูกับความสวยงาม
ของทัศนี ยภาพในหุบเขาสีเขียวเหนื อพื้นดิน

สะพานสีทอง
เป็ นสะพานที่ต ั้งตระหงานอยูเหนื อหุบเขาบานาฮิลล มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 1400
เมตร มีความยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเป็ น 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุด
ตานั กทองเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็ นอุงมือหินขนาดยักษ ที่แบกรับสะพานสีทองนี้ เอาไว ที่
นี่ เหมาะมากที่จะมาพักผอนหยอนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศน อันกวางใหญที่ไกล
ออกไปเหมือนไมมีสิ้นสุด รูสึกราวกับวายืนอยูบนสวรรค

อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล
เป็ นสถานที่เก็บไวน บนบานาฮิลล ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงคจะมี
อุณหภูมิอยูที่ 16 ถึง 20 องศา วากันวาเป็ นอุณหภูมิที่ดีสําหรับการบมไวน สถานที่แหงนี้
ถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส และสรางขึ้น
ตั้งแตปี 1923 ในยุคสมัยแหงการลาอาณานิ คมของฝรั่งเศส

สวนดอกไมบานาฮิลล
เป็ นสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศสที่ต ั้งอยูบนบานาฮิลล จัดไวอยางสวยงามใหเราไปถายรูป
เลนได อีกทั้งยังมีรถรางสําหรับชมธรรมชาติอีกดวย และดวยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี
บนยอดเขา Bana Hills ทําใหดอกไมบนเขาแหงนี้ มีสีสันสวยสดงดงามมาก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตอาหารนานาชาติ
 Mercure Banahill French Village Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

สําหรับทานที่ช่ น
ื ชอบการดื่มไวน ก็สามารถซื้อไดจากที่แหง หรือจะเลือกซื้อไวเป็ นของฝากก็ได
**หองพักบนบานาฮิลล ไมมีหองสําหรับ 3 ทาน กรณีที่เดินทาง 3 ทาน ตองจาย คาพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถ
พัก 3 ทาน พักเป็ นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพิ่มเติม 600 บาท / ทาน ** (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)

สวนสนุกแฟนตาซีพารค - เว - พระราชวังเว - ลองเรือมังกร
แมนํ้าหอม
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานไปยัง สวนสนุก Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวนคาเขาหุนขี้ผึ้ง 10 USD) เป็ นสวนสนุกที่
เต็มไปดวยความสนุกมากมาย โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากนวนิ ยายที่มีช่ อ
ื เสียงของนั กเขียนชาวฝรั่งเศส นามวา Jules
Verne นั่ นก็คือเรื่อง Journey To The Center of the Earth และ 20,000 Leagues Under The Sea โดยนั กทองเที่ยวจะ
ไดเดินเขาสูปาในเทพนิ ยาย
นํ าทานผาน สวนไดโนเสาร ไดพิชิต หอคอยสูงกวา 29 เมตร พรอมดวยภาพยนตรระบบ 3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย และ
ยังมีสิ่งที่นาสนใจรออยูอีกมากมาย
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางตอไปยัง นํ าทานเดินทางสู เมืองเว
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู พระราชวังไดโนย สรางตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศส ซึ่งจําลองแบบมาจากพระราชวังกู
กงหรือพระราชวังตองหามที่ยิ่งใหญของกรุงปั กกิ่งประเทศจีน และการกอสรางพระตําหนั กตางๆรวมถึงกําแพงรอบพระราชวัง
ทั้งหมด ไดนําอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโน ย มีลักษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัต ุรัส ลอมรอบดวยคูนํ้าขนาด
ใหญทั้งสี่ดาน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนู ฮองเต+ ใสชุดจักรพรรดิ)
หลังอาหารคํ่านํ าทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิ ดของแมนํ้าหอมมาจากบริเวณตนนํ้ าที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่
สงกลิ่นหอม เป็ นแมนํ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพื้นบาน และนั กรองชาวเวียดนามที่จะ มาขับกลอมบทเพลง
ใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)
พักที่ Park View or Asia Hotel Hue หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกแฟนตาซีพารค
ที่นี่เป็ นสวนสนุกบนบาน าฮิลล ภายในมีหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนั ง
4D, ระทึกขวัญกับบานผีสิง และอื่นๆ ถาไดโนเสารเกมสสนุกๆเครื่องเลนเบาๆรถไฟเหาะ
แมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือจะเดินชอปปิ้ งซื้อ
ของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจก็ได

เว
เมืองเวต ั้งอยูใจกลางของประเทศ อยูหางจากชายฝั่ งทะเล 12 กิโลเมตร เป็ นเมืองของ
กษัต ริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมือง
เว มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัต ิ ตอมา
เมืองเวไดกลายเป็ นสวนหนึ่ งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเป็ น 2 สวน และ
ไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนั กทองเที่ยวเพราะมี
แหลงประวัต ิศาสตร วัฒนธรรม เสน หที่ไรกาลเวลาของสถาปั ต ยกรรมที่ลํ้าคามีแบบฉบับ
ของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่ งแมนํ้าหอมดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังเว
เป็ นพระราชวังเพียงแหงเดียวในประเทศเวียดนาม และเป็ นที่ประทับของกษัต ริยในรา
ชวงคเหงียนทั้ง 13 พระองค ในชวงระหวาง ค.ศ. 1802 – 1935 โดยมีกษัต ริยองคแรก
ชื่อกษัต ริยยาลอง พระองคสรางพระราชวังนี้ เมื่อ ค.ศ.1805 แตแลวเสร็จในปี ค.ศ 1832
รวมระยะเวลากอสรางนานถึง 27 ปี กษัต ริยองคสุดทายที่ประทับคือกษัต ริยเบาได ซึ่ง
เป็ นกษัต ริยองคสุดทายของเวียดนาม



ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม

คํ่า

ลองเรือมังกร ชมแมนํ้าหอม ซึ่งเป็ นแมนํ้าที่มีแหลงกําเนิ ดมาจากบริเวณตนนํ้ าที่อุดมไป
ดวยดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เป็ นแมนํ้าสายสั้นๆ ระหวางทางจะไดพบเห็นหมูบานชาวนํ้ า
ใหเห็นอยูเป็ นระยะๆ (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ฮองเต+ ใสชุดจักรพรรดิ
 Park View or Asia Hotel Hue หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4


กิจกรรม

สวนสนุก Fantasy Park (รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวนคาเขาหุนขี้ผึ้ง 10 USD)

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู) - วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาด
ฮาน - ทาอากาศยานดานัง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู วัดเทียนมู นั บเป็ นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน จุดที่โดดเดนของวัดเทียนมูก็คือ เจดียทางเกง 8
เหลี่ยม มีความสูง 7 ชั้น ในแตละชั้นนั ้นจะเป็ นตัวแทนของชาติภพตางๆของพระพุทธเจา ทางฝั่ งซายและขวาเป็ นที่ต ั้งของศิลา
้

จารึกและระฆังสําริดขนาดใหญยักษมีนํ้าหนั กถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียจะเป็ นประตูทางเขาสูบริเวณ
ภายในวัด
นํ าทานไหว เจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็ นวัดที่ใหญที่สุดของเมืองดานั งภายในวิหารใหญของวัดเป็ นสถานที่
บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคต างๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้ นปูนขาวเจาแมกวนอิมซึ่งมีความสูงถึง
67 เมตรตั้งอยูบนฐานดอกบัวกวาง 35 เมตรยืนหันหลังใหภูเขาและหันหน าออกทะเลคอยปกป องคุมครองชาวประมงที่ออกไป
หาปลานอกชายฝั่ ง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นกอนกลับแวะใหทานซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market) เป็ นสถานที่รวบรวมสินคา อาหารพื้นเมืองเวียดนาม
ของฝากจากเวียดนาม มีใหเลือกครบทุกสิ่ง อยางเรียกไดวาอยากไดอะไร อยากซื้ออะไร ก็มาหาไดที่ต ลาดฮานแหงเลย ระหวาง
ทาง แจกขนมปั ง ปั่ นหมี่ขนมปั ง ประจําชาติเวียดนาม
คํ่า
18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบินไทย Thai Vietjet
เที่ยวบินที่ VZ963
19.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดเจดียเทียนหมู (วัดเทียนมู)
เป็ นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมนํ้าหอม เป็ นอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21
เมตร ซึ่งสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง คําวาเทียนมู แปลวา เทพธิดา
ดังนั ้นนั กทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” ตั้ง
อยูฝั่งซายของริมแมนํ้าหอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจามิงหหมาง วัด
แหงนี้ นับเป็ นศูนยกลางทางพุทธศาสนานิ กายเซน จุดเดนที่สุดของวัดแหงนี้ คือเจดียทรง
เกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเป็ นตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง)
วัดหลินอึ๋ง มีเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต ั้งดี หันหน าออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดวกบัว
สงางาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวา
สมปรารถนาทุกประการ วัดแหงนี้ นอกจากเป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวบานมากราบไหว
บูชาและขอพรแลว ยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม ที่เป็ นอีกหนึ่ งจุดชมวิวที่
สวยงามชองเมืองดานั ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดฮาน
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานั ง ตั้งอยูริมแมนํ้าฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมนํ้า ดาน
หน าตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเป็ นรูปปั้ นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึก
ใหเลือกซื้อ

ทาอากาศยานดานัง
เป็ นทาอากาศหลักของเมืองที่ใหญที่สุดในเวียดนามตอนกลาง และเป็ นทาอากาศ
นานาชาติที่สามของประเทศนอกเหนื อจากทาอากาศยานนอยไบกับทาอากาศยานโฮจิมิ
นห ทาอากาศยานนี้ ถ ูกสรางขึ้นโดยรัฐบาลอาณานิ คมของฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1940 ที่
นี่ ยังเคยเป็ นทาอากาศยานของทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามอินโดจีน รวมถึง
สงครามเวียดนาม



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 20ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็ นเมืองใกลเคียงกัน
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย14วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม
พ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั ้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทา
งบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
13. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
การเดินทางครั้งนี้ จะตองมีจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึงจํานวนดังกลาว
- จะสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถ ึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัท
จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท กรุณาสงสําเนาหน าพาสปอรต และเบอรต ิดตอ พรอมชําระมัดจําคาทัวร
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 30 วัน ในวันเวลาทําการ กอนออกเดินทาง
- กรณีบริษัทตองออกตั๋วใกลวันเดินทาง ทานจําเป็ นตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจงเทานั ้น

**สําคัญ**สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงิน
มัดจํา

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน (ตั๋วกรุปไม
สามารถUpgradeที่นั่งเป็ น Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั ้นไมสามารถเลื่อนวันได)
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับใกลเคียงกันหรือเมืองใกลกันกรณีที่พักเต็มหรือชวงไฮซีซั่น
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป าสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7กิโลกรัม และคาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบิน
เรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได
7. คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพิ่มกรณีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม**
8. คารถปรับอากาศนํ าเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
9. โปรแกรมนี้ รวม Vat เรียบรอยแลว
10.บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็ นตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดทําการขายโปรแกรมไปแลว
6. คาพนั กงานยกกระเป าที่โรงแรม
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 1,000 บาท/ทาน/ทริป สําหรับหัวหน าทัวรแลวแตความประทับใจและนํ้ าใจจากทาน

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวง
เทศกาลหรือวันหยุดเป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทานเป็ นหลัก เพื่อ
ใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
**กรณีที่เดินทาง 3 ทาน**
่

่

1. ตองจายคาพักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)
2. หรือสามารถพัก 3 ทาน พักเป็ นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงคะ มีคาใชจายเพิ่มเติม 600 บาท / ทาน ** **พักบนบานาฮิลลกระเป าเดิน
ทางตองไมเกิน 20 นิ้ ว หากเกิน 20 นิ้ ว ตองเตรียมกระเป าใบเล็กเปลี่ยน เพื่อขึ้นกระเชาไปยังบานาฮิลลคะ**
3. กรณีพาสปอรต ตางชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้ง
สิ้น

