#16168 ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
เที่ยวบานาฮิลสเต็มวัน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน บิน FD

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน สะพานแหงความรัก สะพานมังกร คารฟดรา
กอน สะพานญี่ปุน บานเลขที่ 101 ศาลเจากวนอู หมูบานแกะสลักหินออน นั่ง
เรือกระดง บานาฮิลล สะพานมือ สวนดอกไม โรงเก็บไวน วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานดานัง - ดานัง - สะพานมังกรเวียดนาม - รูปปั ้นปลา
มังกร - ฮอยอัน - หมูบา นแกะสลักหินออน - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟ ุกเกี๋ยน (สมา
คมฟ ุกเกี๋ยน) - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน - สะพานญี่ปุนในประเทศเวียดนาม - ดานัง







Sea
garden
Hotel
or Bien
Vang
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

2

ยอดเขาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค - สะพานสีทอง - สวนดอกไม
บานาฮิลล - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิลล - ดานัง







Sea
garden
Hotel
or Bien
Vang
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทา อากาศยานดานัง - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

15 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

21 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

23 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

28 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

30 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

4 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

6 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

11 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

13 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

18 มิ.ย. 65 - 20 มิ.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

20 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

25 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

3 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65

฿13,999

฿13,999

฿13,999

฿4,500

6 ก.ค. 65 - 8 ก.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

17 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,500

31 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

14 ส.ค. 65 - 16 ส.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

22 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿4,500

1 ก.ย. 65 - 3 ก.ย. 65

฿8,999

฿8,999

฿8,999

฿4,500

5 ก.ย. 65 - 7 ก.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

19 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿4,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานดานัง - ดานัง - สะพาน
มังกรเวียดนาม - รูปปนปลามังกร - ฮอยอัน - หมูบานแกะสลัก
หินออน - เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน (สมาคม
ฟุกเกี๋ยน) - พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน - สะพานญี่ปุนใน
ประเทศเวียดนาม - ดานัง
เชา
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน เตอรสายการบิน Air Asia
พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
07.25 น. ออกเดินทางสูเมืองดานั ง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD634 (ใชระยะเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานั ง หลังผานพิธีต รวจคนเขาเมืองแลว นํ าทานเดินทางสูเมืองดานั ง เมืองสําคัญทาง
ภาคกลางของประเทศเวียดนาม
นํ าทานชม สะพานมังกร สัญลักษณแหงใหมเมืองดานั งในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานั งไดรับอิสรภาพและเป็ นสถานที่
ที่นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเมืองดานั งตองแวะชมความสวยงาม
ชม คารฟดรากอน ใกลกับสะพานมังกรทองเป็ นสัต วในตํานานที่พนนํ้ าจากปากคลายกับเมอรไลออนของสิงคโปรเป็ น
อนุสาวรียต อนรับแขกบานแขกเมืองของดานั ง ซึ่งคารฟดรากอนนี้ มีความหมายใหชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูมาประดับ
ตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายรางเป็ นมังกรมาชวยเหลือประเทศชาติ และชมสะพานแหงความรัก ที่ถ ูกประดับ
ตกแตงดวยเสารูปหัวใจ ใหทานถายรูปตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นเดินทางสู เมืองฮอยอัน
นํ าทานแวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝี มือการแกะสลักหินออน หินหยก จากนั ้นนํ า
ทานนั่ งเรือกระดง เอกลักษณอยางหนึ่ งของชาวเมืองฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาทานนั่ งเรือกระดง สัมผัสวิถ ีชีวิต ชาว
เวียดนาม
จากนั ้นนํ าทาน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็ นเมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกซึ่งมนต
เสน หอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็ นสถาปั ต ยกรรมที่ไม
ซํ้าแบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีนแลวตรงไปไหวพระที่วัดกวางตุง ที่
ชาวจีน(กวางตุง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ใหความเคารพนั บถือกอนออกเรือคาขายเป็ นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามกก
ลอมรอบสถานที่แหงนี้
นํ าชมพิพิธภัณฑประวัต ิศาสตร ชมสะพานญี่ปุน สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็ นสัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสราง
เพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเขาดวยกัน และ บานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ปี ซึ่งสรางในแบบผสมผสาน
สถาปั ต ยกรรมที่ยังคงเหลืออยูของชาวจีนเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 ใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจ ตอดวยการชอปปิ้ งสินคา
พื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผาปั กมืออันวิจิต ร โคมไฟซึ่งเป็ นสัญลักษณเมืองฮอยอัน เสื้อปั ก กระเป าปั ก ผาพันคอ
ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม)
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับสู เมืองดานั ง
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร (พิเศษ...เมนูกุงมังกร โตะละ 1 ตัว)
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบเทา
ระดับ 3 ดาว



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

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

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ฮอยอัน
เป็ นเมืองขนาดเล็กริมฝั่ งทะเลจีนใตทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูในเขตจัง
หวัดกวางนาม มีประชากรอาศัยอยูราว 80,000 คน ในอดีต เคยเป็ นเมืองทาที่ใหญที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต เป็ นแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ ง
ในเวียดนาม องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเขตเมืองเกาของฮอยอันใหเป็ นมรดกโลก

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

เที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน
ดวยเสน หที่ถ ูกอนุรักษไว บานในแถบนี้ จะมีอาคารสีเหลืองสดใสโดดเดนเป็ นเอกลักษณ
รวมถึงมีไฮไลตคือโคมไฟหลายรอยดวง ซึ่งเมื่อตกคํ่าโคมไฟจะสวางไสวไปทั่วเขตเมืองเกา
นั บเป็ นภาพที่สวยงามมาก และอีกสิ่งหนึ่ งที่นาสนใจคือวิถ ีชีวิต ที่เรียบงายของชาวฮอยอัน
ที่ยังคงรักษาขนมธรรมเนี ยม ศิลปะ ประเพณีเกาๆ ของบรรพบุรุษที่ผสมผสานความเป็ น
จีน ญี่ปุน กับเวียดนามเอาไวไดอยางลงตัว

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

พิพิธภัณฑประวัติศาสตรฮอยอัน
พิพิธภัณฑแหงนี้ ต ั้งอยูในพื้นที่เจดีย Quan Am ของเมืองฮอยอัน ภายในจัดแสดง
ตัวอยางสิ่งประดิษฐยุคกอนจาม ภาพถายประวัต ิศาสตร เครื่องประดับเซรามิค และอื่นๆ ที่
นํ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองฮอยอันแหงนี้

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

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร พิเศษ...เมนูกุงมังกร โตะละ 1 ตัว
 Sea garden Hotel or Bien Vang Hotel หรือเทียบเทา
่

่

่

่



หมายเหตุ

ในการทองเที่ยวประเทศเวียดนามไมต องปรับเวลา เนื่ องจากเวลาทองถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาทองถิ่น
ประเทศไทย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบิ
นภายในประเทศตอ 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

กระเชาบานาฮิลล - ยอดเขาบานาฮิลล - สวนสนุกแฟนตาซีพารค
- สะพานสีทอง - สวนดอกไมบานาฮิลล - อุโมงคเก็บไวนบานาฮิ
ลล - ดานัง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานั งประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแหงนี้ ประกอบไปดวย รีสอรทโรงแรม
นํ าทานสูจุดไฮไลต นั่ งกระเชาขึ้นไปขางบนภูเขาบานาฮิลล ที่ไดรับการบันทึกสถิต ิโลก โดย World Record วาเป็ นกระเชาที่ยาว
ที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีต บานาฮิลลเป็ นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดใน
เวียดนามกลาง ถูกคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเวียดนาม (รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ าไป-กลับ คาเครื่องเลนภายใน
สวนสนุกและนอกสวนสนุกทุกอยาง ยกเวนโซนของการจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง และ บานผีสิง)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารบนบานาฮิลล (บุฟเฟ ต นานาชาติ)
ใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบนยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค (Ba Na Hills Fantasy Park)
สวนสนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเป็ นเหมือนเมืองแหงเทพนิ ยายที่สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอกบนยอด
เขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวมสนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกมสนุกๆ เครื่อง
เลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน
จากนั ้นนํ าทานชม สะพานสีทอง หรือสะพานมือ สถานที่ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเป็ นเอกลักษณอยางสวยงามบนเขา
บาน าฮิลล ชมสวนดอกไมเมืองหนาวและโรงเก็บไวน ตามอัธยาศัย
จากนั ้นนํ าทานเดินทางกลับสูเมืองดานั ง
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรือเทียบ
เทาระดับ 3 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟ ต นานาชาติ

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

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

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

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

ดานัง
เป็ นเมืองทาสําคัญของเวียดนามกลางตอนใต ตั้งอยูริมชายฝั่ งทะเลจีนใต จัดเป็ น 1 ใน 5
เขตการปกครองสวนทองถิ่นในเวียดนาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sea garden Hotel or Bien Vang Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

ที่บานาฮิลล รวมคาเขา คากระเชาไฟฟ าไป-กลับ คาเครื่องเลนภายในสวนสนุกและนอกสวนสนุกทุกอยาง ยกเวนโซนของ
การจัดแสดงหุนขี้ผึ้ง และ บานผีสิง

วัดหลินอึ๋ง (วัดลินหอึ๋ง) - ตลาดฮาน - ทาอากาศยานดานัง ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นํ าทานสักการะองคเจาแมกวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเป็ นวัดสรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานั ง เป็ นสถานที่
ศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิต ใจของผูคนอยูในที่นี้ ภายในวิหารใหญของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจา
แมกวนอิมและเทพองคต างๆตามความเชื่อของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ ยังมีรูปปั้ นเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67เมตรสูง
ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35เมตร ยืนหันหลังใหภูเขาและหันหน าออกทะเล คอยปกป องคุมครองชาวประมง
ที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ ง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก
รองเทา กระเป า สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผาปั กมืออันวิจิต ร โคมไฟ ผาปั ก กระเป าปั ก ตะเกียบไมแกะสลัก
ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน
รับประทานอาหารขนมปั ง(บั๋นหมี่) ขนมปั งเวียดนามที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อวา "แซนดวิช
เวียดนาม" (บริการบนรถ)
นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองดานั ง เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
คํ่า
18.50 น. ออกเดินทางจากเมืองดานั ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Air asia เที่ยวบินที่ FD639 (ใชระยะเวลาในการเดิน
ทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
20.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี
 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร เมนูบั๋นหมี่



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
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
รายการทองเที่ยวนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
มัคคุเทศก หัวหน าทัวร พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่ องจากเป็ นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั ้นแตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมที่สุด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 3 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 15 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเนื่ องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เนื่ องจากคาบริการที่เวียดนาม
เป็ นแบบเหมาจาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้ แลว*

การชําระเงิน
กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน ภายใน 2-3 วัน เพื่อสํารองสิทธิใ์ นการเดินทาง
ชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั ้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิทานจะโดนยึด
มัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่ องมาจากบริษัทฯ จําเป็ นที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของที่พักและตั๋ว
เครื่องบินไปกอนหน านั ้นแลว หากทานสํารองที่นั่งน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที
หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หน าพาสปอรต เพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ ใหแกพนั กงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว
ทั้งหมดนี้ แลว

อัตรานี้รวม:
๋

่

้

้

คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พรอมคณะ รวมคาภาษีสนามบิน และคาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง (ยกเวนหากมีการ
ประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) และเนื่ องจากเป็ นตั๋วกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทาง
ไป-กลับได ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนของสายการบิน
นํ้ าหนั กกระเป า โหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และกระเป าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ และไมเกิน 7 กิโลกรัม
คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยว และรับสง ตามรายการที่ระบุ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทาระดับเดียวกัน พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
อนึ่ ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั ้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะทราบกรุณาติดตอพนั กงานขายเพื่อ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหน าประมาณ 1-3
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนั ดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั ้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแน นอน
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ
คานํ้ าหนั กกระเป าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,500 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
คาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินนํ้ าใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขรายละเอียดแนบทายโดยละเอียด เพื่อประโยชน สูงสุดแกต ัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆได
รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆทั้งนี้ จะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเนื่ องมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว
บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ที่ สนามบินตนทางขาไป เทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรม
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
1,500 บาท/ทริป/ทาน ขอเก็บคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ณ สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหน าทัวรที่ดูแลจากเมืองไทย
แลวแตความพึงพอใจของทาน
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดต ามเงื่อนไของสายการบิน)

่

ราคาจอยแลนด หักคาตั๋วทานละ 2,000 บาท
่

เงื่อนไขสําคัญเพิ่มเติม
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน หากมีผู
เดินทางไมถ ึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหน ากอนทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั ้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง
หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยัน
กับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอแนะนํ าใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็ น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 3-5 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนั กงานขายโดยตรง
หากกรุปคอมเฟิ รมเดินทางแลวนั ้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ต าม อันเนื่ องมา
จาก การคอนเฟิ รมของกรุปนั ้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม
์ ิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคา
ใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร
การชําระเงินเขามานั ้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็ นจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางน อยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ ทั้งนั ้นใหเป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผูเดินทางน อยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหน าอยางน อย 3-5 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ น
ื ใหทานหากทานตองการ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหน าได เนื่ องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั ้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหน า และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหน าที่ไดโดยตรง
กอนทําการจอง และหากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็ นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ต าม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ต าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั ้นเป็ นสิทธิข์ องเจาหน าที่ของรัฐของประ
เทศนั ้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหน าทัวร ไมมีสิทธิท
์ ี่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็ นของเจาหน าที่ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว
เทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนั งสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหน าแสตมป ไมนอยกวา 5 หน ากระดาษ
หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้ง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละสิทธิแ์ ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 25 วัน กอนการเดินทาง)
กรณีเจ็บป วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได ตามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกระทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

