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วันแรก

08.30 น.

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนำมบินดำนัง • นั่ง Cable Car สู่บำน่ำฮิลล์

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบิน
ไทยเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.50 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย เที่ยวบินที่ VZ 960

12.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว
(เวลาท้องถิน
่ ที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหิน
อ่อนเป็นเมืองท่าที่สาคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนามเมืองนี้เจริญและเติบ โต
มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สาคัญ
** บริการขนมปังบั๋นหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม**
น ำทุ ก ท่ำนเดิน ทำงสู่ บำนำฮิล ล์ เป็ น ที่ ต ากอากาศที่ดีที่ สุด ในเวียดนามกลางได้ค้ น พบในสมัยที่
ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอ านวย
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ความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที่นั่งกระเช้าด้วยความเสียว
พร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้าตก Toc Tienและลาธาร Suoi no (ในฝัน)

จากนั้ น นั่งกระเช้ำขึ้น สู่บำนำฮิลล์ กระเช้ า แห่งบานาฮิ ลล์ นี้ได้รั บ การบัน ทึก สถิ ติ โลกโดยWorld
Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุด
ประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมีความ
ยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้า
ที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะ
ได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆ
ลอยต่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์
อันสดชื่นจนทาให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วย
ซ้าว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาว
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เย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับ
สภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ นาท่านชมสะพำนสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลัง การที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง ตานานและ
จินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่ำเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น
หุ่นขี้ผึ้งที่ไม่รวมให้ในรำยกำร)ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบ
กับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้า
ทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึก
ขวัญกับบ้านผีสิงและอื่นๆถ้าไดโน
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เสาร์เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีก
มากมายหรือช้อปปิ้ งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ ความ
มันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

ชมเมืองฝรั่งเศส เป็นตึกออกแบบมาได้บรรยากาศยุโรปแท้ๆแต่มาเจอได้ใกล้ๆเพียงแค่เวียดนาม
ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มีมุมถ่ายรูปเช็คอินสวยๆหลายมุม Le Jardin d’ Amour เป็นสวน
สวยสไตล์ฝรั่งเศสที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรู ปสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay
Wine Cellar อีกด้วยค่ะ เราเดินไปเที่ยวด้านในจะเป็นคล้ายๆ อุโมงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ เป็นทางยาว
เดินทะลุชมไปเรื่อยๆ ก็จะออกมาที่สวน นอกจากนี้ เดินไปไม่ไกลยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสูง
ถึง 27 เมตรอีกด้วย
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เย็น

บริกำรอำหำรเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นำนำชำติ ณ ภัตตำคำรบำน่ำฮิลล์
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบำน่ำฮิลล์

**ห้องพักบนบำน่ำฮิลล์สำหรับ 3 ท่ำนจะเป็นเตียง 2 ชั้น จะไม่มบ
ี ริกำรเสริมเตียง หำกท่ำนต้องกำรพักเดี่ยว
สำมำรถจ่ำยค่ำพักเดี่ยวเพิ่มได้กบ
ั เจ้ำหน้ำที่ค่ะ**
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วันที่สอง

บำน่ำฮิลล์ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลำดดองบำ• ล่องเรือแม่นำ้ หอม

 (เช้ำ/กลำงวัน/เย็น)
เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัย เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มที่
Grand
ถ่ำยรู
ปกับรถ่เFerrari
์ ทางสู
คำริฟ่ เมื
ำอ
ชังเว้
124
้นที่ โดยรถโค้
10.00
น. Mosque
นาท่า•นเดิ
นทางลงสู
ขาบาน่าฮิลล์• ตึกเบิ
เดิรนจ
ชปรับอากาศ ดูไบมอลล์
 (-/บนเครื่อง/เย็น)
กลำงวัน
 บริกำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร
บ่าย

นำท่ำนชม เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่าง ๆ ของ
พระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่ งแม่น้าหอม

จากนั้น

อิสระชอปปิงที่ ตลำด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้าหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่
ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทว
ั่ ไป

ค่ำ

บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ำน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมกำรแสดงและดนตรีพ้ น
ื เมือง
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จำกนั้น

พักที่ Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว** ของมำตรฐำนเวียดนำม
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน )

วันที่สำม

เมืองเว้ • พระรำชวังเว้ • นั่งสำมล้อซิโคล่ • เมืองโบรำณฮอยอัน  (เช้ำ/กลำงวัน/เย็น)

เช้ำ

 บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม

จากนั้น

เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุ ณ ค่ า

Grand Mosque
• ถ่ำยรูป่มกัีแบ
รถ Ferrari
• ตึเว้
กเบิ
จ
์ คำริ
ฟำ ชัน้นยัที
124 องค์การยูเนสโกประกาศขึ
ดูไบมอลล์
วัฒนธรรมที
บบฉบั
บของตนเอง
จึงรได้
รับการยื
น่ จาก
้นทะเบียน
 (-/บนเครื่อง/เย็น)
ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่
มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

จากนั้น

เยี่ยมชมพระรำชวังหลวงของกษั ตริย์รำชวงศ์เหวียนพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ใน
สมัยยาลองเคยเป็นที่ประทั บของพระมหากษั ตริย์ ร าชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวัง แห่ ง นี้
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความ
เชื่อของจีน
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พิ เ ศษ!!น ำท่ ำ นนั่ ง รถสำมล้ อ ซิ โ คล่ (Cyclo) ชมเมื อ งเว้ ซึ่ ง เป็ น จุ ด เด่ น และเอกลั ก ษณ์ ข อง
เวียดนำม (ไม่รวมค่ำทิปคนขี่สำมล้อ ท่ำนละ 40 บำท/ต่อท่ำน/ต่อทริป)
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จากนั้น

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนกั๊มทำน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่ง เรือกระด้ งCam Thanh Water
Coconut Villageหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้า ในอดีตช่วงสงคราม
ที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรื อท่ าน
จะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไป
มานาที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมค่ำทิปคนพำยเรือ ท่ำนละ 40
บำท/ต่อท่ำน/ต่อทริป)

นำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองโบรำณฮอยอัน” เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สาคั ญ
แห่ ง หนึ่ ง ในเอเชี ยตะวัน ออกเฉียงใต้ แ ละเป็ น ศูน ย์ก ลางของการ แลกเปลี่ ย นวัฒนธรรมระหว่าง
ตะวั น ตกกับ ตะวัน ออกองค์ การยูเนสโกได้ประกาศให้ ฮ อยอั นเป็น เมือ งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เนื่องจากเป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงรู ปแบบ
ของเมืองฮอยอันไว้ได้นาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอัน
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จากนั้น

นาท่านชม วัดจีน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคน
หลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัย
โบราณ คือ การนาธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน นาชม Old House of
Tan Skyบ้ำนโบรำณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และ
สวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยัง
เป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่าง
อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮ็ อกทา
เป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใกล้แม่น้าทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศ น์
และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น้าทูโบนได้เป็นอย่างดี นาชม สะพำนญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชน
ชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณ
มั ง กร ชาวญี่ ปุ่ น เชื่ อ ว่า มี มั ง กรอยู่ ใต้ พิ ภพส่วนตั วอยู่ที่ อิ นเดียและหางอยู่ที่ ญี่ปุ่น ส่ ว นล าตั ว อยู่ที่
เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอก
เสาเข็มลงกลางลาตัวเพื่อกาจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศำลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่น
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และที่ฮอยอันชาวบ้านจะนาสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อ
ของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น

** นำคณะเข้ำรับกำรตรวจ PCR TEST**ค่ำตรวจไม่รวมในค่ำทัวร์ ชำระเพิ่มท่ำนละ 35 USD**
ค่ำ

บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้น นาท่านเข้าพักที่ LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว**
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
แต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน )

วันที่สี่

สะพำนมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้ งตลำดฮำน • สนำมบินดำนัง • กรุงเทพฯ
 (เช้ำ/-/-)

เช้ำ
จากนั้น

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมสะพำนมังกร Dragon Bridge อีกหนึง่ ที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์
ความสาเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อ

BT-VN01_VZ_MAR-JUN22

สองฟากฝั่ งของแม่น้าฮันประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย
่ วดานัง
เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งาน
ตั้งแต่ปี 2013ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทไี่ ด้รับแรงบันดาลใจจากตานานของ
เวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

สักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้า
แม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้ นปูนขาวเจ้ าแม่
กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้า
ออกทะเลคอยปกป้ อ งคุ้ ม ครองชาวประมงที่ อ อกไปหาปลา นอกชายฝั่ งวั ด แห่ ง นี้ น อกจากเป็ น
สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ช าวบ้ า นมากราบไหว้ บู ช าและขอพรแล้ ว ยั ง เป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมือง ดานัง
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จากนั้น

นาท่านเดินเที่ยวและช้อปปิงใน ตลำดฮำน ซึง่ ก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และ
ของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง
13.15 น.

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ) เที่ยวบินที่ VZ 981

14.55 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
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อัตรำค่ำบริกำรและเงื่อนไขรำยกำรท่องเที่ยว
วันเดินทำง

วันเดินทำงกลับ

จำนวนต่อ
กรุป
๊

ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

27 มี.ค.65

30 มี.ค.65

30+1

12,999

11,999

4,000

03 เม.ย.65

06 เม.ย.65

30+1

12,999

12,999

4,000

10 เม.ย.65

13 เม.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

17 เม.ย.65

20 เม.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

24 เม.ย.65

27 เม.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

01 พ.ค.65

04 พ.ค.65

30+1

14,999

14,999

4,000

08 พ.ค.65

11 พ.ค.65

30+1

13,999

13,999

4,000

15 พ.ค.65

18 พ.ค.65

30+1

13,999

13,999

4,000

22 พ.ค.65

25 พ.ค.65

30+1

13,999

13,999

4,000

29 พ.ค.65

01 มิ.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

05 มิ.ย.65

08 มิ.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

12 มิ.ย.65

15 มิ.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

19 มิ.ย.65

22 มิ.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

26 มิ.ย.65

29 มิ.ย.65

30+1

13,999

13,999

4,000

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท
อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว**
อัตรำค่ำบริกำรรวม
✓ ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ)
เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
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✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง
เดี่ยว)
✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry
7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเ์ ก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
✓ ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่ อ นไขประกั น การเดิ น ทาง ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ แ ละค่ า รั ก ษาพยาบาล คุ้ ม ครองเฉพาะกรณี ที่ ได้ รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัว
ของผู้เดินทาง

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
-

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ

-

ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบัติภัยทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

-

หากหน่วยงานรัฐ บาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับ การกัก ตัวเพิ่ ม เติ ม
และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

-

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย

-

ค่าโรงแรมกักตัว AQ+PCR TEST 1 คืน
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-

ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 72 ชั่วโมง

-

ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบีย บ
ธรรมเนียมของประเทศ)

-

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป
ค่ะ)

เงื่อนไขกำรสำรองที่น่งั และกำรยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
•

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระ
ก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
•

ยกเลิ ก ก่ อ นการเดิ นทาง 45 วั น บริ ษั ท ฯ จะคื น เงิ น ค่ า มั ด จ าให้ทั้ ง หมด ยกเว้ น ในกรณีวั นหยุ ดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด

•

ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจาทั้งหมดไม่ว่ากรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
•

ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด ยกเว้น
ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยด
ึ เงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ ึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิน
้

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :
•

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทา
การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
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•

ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิท ธิ์
เลื่ อ นวั น เดิ นทาง หรื อ ยกเลิ ก การเดิ นทาง โดยทางบริ ษัท จะแจ้ งให้ท่ านทราบล่ วงหน้า 10 วั น ก่ อ นการ
เดินทาง
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
ก่ อ นท าการออกตั๋ ว เนื่ อ งจากสายการบิ นอาจมีก ารปรับ เปลี่ ยนไฟล์ท บิน หรื อ เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด
รำยละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจ
ี ุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเทีย
่ วเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิ เสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมแรงงานทั้ ง จากไทยและต่ า งประเทศซึ่ ง อยู่ น อกเหนื อ ความ

BT-VN01_VZ_MAR-JUN22

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่ง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
➢ ทางบริ ษั ท ฯจะไม่รั บ ผิดชอบใดๆทั้ง สิ้น หากท่ า นใช้ บริ การของทางบริ ษั ทฯไม่ค รบ อาทิ ไม่ เ ที่ยวบาง
รายการ,ไม่ ท านอาหารบางมื้ อ ,เพราะค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก อย่ า งทางบริ ษั ท ฯได้ ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ตั ว แทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน
้
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิ น
และไม่ ส ามารถเปลี่ ย นชื่ อ ได้ ห ากมี ก ารปรั บ ราคาบั ต รโดยสารสู ง ขึ้ น ตามอั ต ราค่ า น้ า มั น หรื อ ค่ า เงิ น
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ ตราปั๊ มลาย
การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ
เดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ เป็นสิง่ ที่อยูเ่ หนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน
้

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทัวร์อย่ำงละเอียดทุกหน้ำอย่ำงถ่องแท้
แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่ำนเอง ทำงบริษัทฯจะถือว่ำ ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ
ของบริษัทฯที่ได้ระบุในรำยกำรทัวร์ท้งั หมด**

