DANANG-HUE-HOI AN: 4D3N (WH001FD-1)

ทัวร์ เวียดนามดีด!ี !
WORLD HERRITAGE VIETNAM
<< ดานัง เว้ ฮอยอั น บานาฮิลล์ >> 4วัน 3 คื น
เที่ยวชมเมื องเก่ าสุดคลาสสิค ขึน้ ชื่อมรดกโลก
สนุ กสนานเต็มอิ่มทัง้ วันกับสวนสนุ ก FANTASY PARK
ชมแสงสีอลังการ มั งกรพ่ นไฟ พ่ นนา้ ที่สะพานมั งกร
เมนู พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill
ลิ้มรสอาหารชาววัง
อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานั ง , กุ้งมังกรฮ่ องเต้

วันที่หนึ่ ง

กรุ งเทพฯ – ดานั ง – เว้ – สุสานกษัตริ ย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา

07.30 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศดอนเมื อง ชัน้ 3 ประตู 1 เคาน์เ ตอร์ สายการบิ นแอร์ เอเซีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท ฯ
คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
 ออกเดิ นทางสู่ ดานัง เที่ยวบินที่FD636 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่ อง
 ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือง
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางโดยรถโค้ ช ปรับ อากาศ สู่ เว้ เป็ น อาณาจักรโบราณ
และเมื องหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ ปั จจุบนั นี ้ได้ รั บ
การประกาศเป็ น เมือ งมรดกอย่างเป็ นทางการจากองค์ ก ารยูเนสโก
นาชม สุ สานกษั ต ริย์ ไคดิ น ห์ กษั ต ริ ย์ ลาดั บที่ 12 ของราชวงศ์ เ ห
วีย น ว่ า เป็ น สุสานที่ สร้ างได้ วิ จิ ต ตระการตา เป็ น การผสมผสาน
ระหว่ าง จี นกับเวียดนาม สุสานแห่ง นี ้ถือ ว่าเป็ นสุสานที่สร้ างได้ ตาม
หลัก ฮวงจุ้ย มากที่ สดุ ชมภาพวาดมัง กรในม่ า นเฆม ซึ่ ง วาดโดย
ศิ ลปิ นที่ใช้ เท้ า วาดแทนการใช้ มือ จากนันน
้ าท่านเพลิ ดเพลินกับการซื ้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่ มแห่งเมืองเว้ ตงั ้ อยู่ติดริ มแม่
น ้าหอม มี 2 ชัน้ ขายทังสิ
้ นค้ าของที่ ระลึ กต่ างๆ และของใช้ ประจ าวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ ายซื ้อของกันอย่างคั บคั่ง
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารชาววั ง )
 นาท่านเข้ าสู่ที่พักJASMINE HOTELระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองเว้ )

09.50 น.
11.30 น.
เที่ยง

ค่ า

(B/D)

วันที่สอง

เว้ – แม่ นา้ หอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – เมื องโบราณฮอยอัน –
สะพานญี่ ปนุ่ – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้ านเลขที่ 101 – ดานั ง
(B/L/D)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ แม่ น า้ หอม ล่องเรื อชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่ง หาดูได้ ยากยิ่ ง
ในสมัย ปัจ จุบนั เสมือ นนาท่ านย้ อนเวลาล่ อ งเรื อ ในบรรยากาศที่ สวยงาม
สองชายฝั่งเต็ ม ไปด้ วยทุ่งหญ้ า เขี ยวขจี จากนัน้ ชม วั ดเจดี ย์ เทียนหมู่เจดี ย์
ที่สร้ า งขึ น้ ในสมัยจาม ประกอบด้ วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชัน้ ในแต่ ละชันนั
้ น้
เป็ นตัวแทนของชาติ ภพต่ างๆ ของพระพุทธเจ้ า ซึ่งเจดี ย์ เทียน หมุ นี ้ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเว้ มาตัง้ แต่ ปี 1710
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เที่ยง

นาท่านชม พระราชวั ง โบราณ(ไม่ รวมรถราง)หรื อพระราชวัง หลวงแห่ งนครประวัติศ าสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ และโอ่อ่าของ
ประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟด)
ู๊
จากนันน
้ าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องฮอยอัน ใช้ เวลาเดิ น ทาง ประมาณ 4 ชม.
โดยรถบัสปรับ อากาศ ใช้ เ ส้ น ทางด่ วนไฮฟาน เส้ นทางที่ เลาะไหล่ เขา ชม
ทิวทัศน์ที่ เป็ นธรรมชาติ ซึ่ งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ ชื่อ ว่าเป็ นถนนสายที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้ างทาง ท่ านได้ สัมผัส
บรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้ า ป่ าเขา แม่ น ้า ชมการเพาะปลูก นาข้ า ว
และไร่ ผกั สวนผลไม้ ที่ยงั คงใช้ วิธีแบบดัง้ เดิ ม

นาชม เมื องโบราณฮอยอั น เมือ งที่ อ งค์ การยูเ นสโกได้ ประกาศให้ เป็ น มรดกโลก และยังคงไว้ ซึ่ง วีถี ชีวิ ต ของชาวเวีย ดนาม
โบราณ บ้ านเรื อน และสถาปั ตยกรรมโบราณมากมาย เสมื อ นเป็ น เมือ งที่ กาลเวลาได้ ห ยุด นิ่ง ท่ านจะได้ สัม ผัสกับ ชีวิ ตแบบ
ชาวบ้ าน พร้ อมชมบ้ านเมื องสไตล์จี น โบราณ สมาคมชาวจีน โบราณ ทัง้ กวางตุ้ งและแต้ จิ๋ว และบ้ า นช่ างไม้ บ้ า นตระกูลฟุ ง
(บ้ านโบราณที่ สร้ างขึ น้ โดยไม่ ได้ ใช้ ต ะปูในการสร้ าง รวมถึงชาวบ้ านร้ า นค้ ามากมาย เสมือ นเมืองเล็กๆ เมื องหนึ่ งที่คอยต้ องรั บ
นักเที่ยวให้ ม าสัม ผัสชีวิต และความร่ มรื่ น สมเป็ น เมือ งชนบทแห่ง หนึ่ ง น าท่า นเดิ นทางสู่ สะพานญี่ ปนุ่ ที่สร้ างโดยชาวญี่ ป นุ่
เป็ นรูป ทรงโค้ ง มี หลังคามุง กระเบื อ้ งสี เขี ยวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมี เจดี ย์ ทรงสี่เหลี่ ยมจัตุ รัส ซึ่ งสร้ า งเชื่อ ม
เขตชาวญี่ ปนุ่ กับชาวจีน ชม จั่ว ฟุกเกี๋ ยน บ้ านประจาตระกูลที่ สร้ างขึ น้ เมื่อ พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็ นที่พ บปะของผู้ค น
ที่อพยพมาจากฟุ กเกี ้ยนที่ มีแซ่เดี ย วกัน นาท่ านเดิ นทางสู่ บ้ า นเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็ อก หน้ า บ้ านติ ดถนนสายหนึ่ง หลัง
บ้ า นไปจรดถนนอีก สายหนึ่ ง เป็ น สถาปั ตยกรรมที่ สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ วยไม้ 2 ชัน้ ด้ วยความประณี ต
ด้ านหน้ าจะทาเป็ น ร้ านบูติก ด้ านหลัง เป็ นที่ เก็บ สินค้ า ภายในเป็ นที่ อยู่อ าศัย มีลาดเปิ ดโล่ งเห็น ท้ องฟ้า และมี เฉลีย งเชื่อ มต่ อ
ส่วนที่พั กอาศัยหลายส่ว น รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนันอิ
้ สระให้ ท่า นเดิ นชมเมือง ซื ้อของที่ ระลึก ร้ านค้ าขายของที่
ระลึก ก็จะตั ง้ อยู่ในบ้ านโบราณ ยิ่ งเดิ น ชมเมื องก็จ ะรู้สึก ว่าเมื องนี ้มี เสน่ ห์มาก บ้ านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะ รวมไปถึ งได้ รั บ
อิท ธิพ ลจากจี น และญี่ ปนุ่ ซึ่ งได้ รั บ การอนุรั ก ษ์ ไ ว้ เ ป็ น อย่า งดี ผสมผสานกัน อย่ า งน่ าตื่ น ตาทัง้ บ้ านเรื อน วัด วาอาราม เจดี ย์
ศาลาประชมคม ศาลเจ้ า บ้ านประจ าตระกูล และร้ า นค้ า ต่ างๆน าท่า นเดิ น ทางสู่ เมื องดานั ง เป็ น เมื อ งใหญ่ อนั ดั บสี่ ข อง
เวียดนามซึ่งเติ บโตอย่างรวดเร็ วทังขนาดและความส
้
าคัญ ตัง้ อยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร(พิเศษ !! กุ้งมังกร ฮ่ องเต้ )
 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองดานัง)

ค่ า

วันที่สาม

ดานั ง – บานาฮิลล์ (นั่ งกระเช้ าไฟขึน้ -ลง) – ตลาดฮาน – สะพานมั งกร

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ บานาฮิ ลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็ นที่ตากอากาศที่ดีที่สดุ ใน
เวียดนามกลางได้ ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ ามาปกครองเวียดนามได้ มีการสร้ างถนนอ้ อมขึ น้ ไปบนภูเขาสร้ างที่พักโรงแรมสิ่ง
อานวยความสะดวกต่ างๆเพื่ อใช้ เป็ นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ
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เที่ยง

ค่ า

นาท่านนัง่ กระเช้ าสู่ บานาฮิ ลล์ ดื่มด่ าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบน
ความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้ าบานา-ฮิลล์เป็ นกระเช้ าลอยฟ้าราง
เดี ยวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สดุ ในโลก ได้ รับการ
บันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้ เวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึ น้ ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนั เก่าแก่ของบานา
ฮิลล์รีสอร์ ท และได้ ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาใน
วันที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้ โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาว
เย็นตลอดทังปี
้ อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
้ ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้
 รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่ มและกลางแจ้ งขนาดใหญ่ โดยสร้ างให้ เป็ น
เหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตัง้ อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ ร่วม
สนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ ในระบบ 4D บ้ านผีสิง ถ ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่ องเล่นต่ างๆ รวมทังร้้ านค้ า
และร้ านอาหารครบครัน
(รวมค่ ารถรางและค่ าเครื่องเล่ นบนสวนสนุก ยกเว้ น พิพิธภัณฑ์ ห่ นุ ขีผ้ งึ ้
และบ้ านผีสิงที่ไม่ รวมให้ ในรายการ)

สมควรแก่เวลานาท่านนัง่ กระเช้ าลงสู่ด้านล่าง
จากนันน
้ าท่านกลับสู่ เมืองดานั ง นาท่า นเดิ นเที่ยวและช้ อปปิ ง้ ใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสิ นค้ ามากมายเป็ นที่นิ ยมของชาว
เวียดนามและต่ างชาติ เช่น เสื ้อผ้ า หมวก รองเท้ า กระเป๋ า ของกิน และขายสินค้ าพื น้ เมืองของเมืองดานัง
นาท่า นชม สะพานมัง กร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ ยวดานังแห่งใหม่
สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ ความสาเร็ จแห่ง ใหม่ข องเวี ยดนาม ที่มี ความ
ยาว 666 เมตร ความกว้ า งเท่ า ถนน 6 เลนส์ เชื่ อ มต่ อ สองฟากฝั่ ง ของ
แม่ น า้ ฮัน ประเทศเวี ย ดนามสะพ านมัง กรถูก สร้ างขึ น้ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ ยวดานัง เป็ น สัญลัก ษณ์ข องการฟื ้นคื น ประเทศ และเป็ นการฟื ้น ฟู
เศ รษ ฐ กิ จข อ งป ระเ ท ศ โ ด ยได้ เ ปิ ด ใช้ งาน ตั ้ ง แ ต่ ปี 2013 ด้ ว ย
สถาปั ต ยกรรมที่บ วกกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ ได้ รั บแรงบันดาลใจจาก
ตานานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปี มาแล้ ว
 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
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 นาท่านเข้ าสู่ที่พัก ADINA HOTELระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า(เมืองดานัง)

วันที่ส่ ี

ดานั ง – วัดหลินอึ๋ง – กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่า นเดิ น ทางสู่ วั ด หลิ น อึ๋ง เป็ น วัด สร้ างใหม่ใหญ่ ที่ สดุ ของเมื องดานัง เป็ น สถานที่ศั ก ดิ์ สิทธิ์ ที่ รวบรวมความเชื่ อ ความ
ศรั ท ธาของธาตุ ทงห้
ั ้ าและจิ ต ใจของผู้ค นอยู่ในที่นี ้ เป็ น สถานที่ บ ูช า
เจ้ าแม่ กวนอิ มหลิ นอึ๋งแกะสลักด้ วยหินอ่ อนสูง ใหญ่ ยื นโดดเด่ นสูงที่สุด
ในเวียดนาม ซึ่งมีทาเลที่ตงั ้ ดี หันหน้ าออกสู่ทะเลและด้ านหลังชนภูเขา
ตัง้ อยู่บ นฐานดอกบัวสง่า งาม ชาวประมงนิ ย มไปกราบไหว้ ข อพรให้
ช่ว ยปกปั ก รั ก ษา หลิ น อึ๋ ง มี ค วามหมายว่ า สมปรารถนาทุก ประการ
ตัง้ อยู่บนชายหาดบ๊ ายบุต ในลานวัดมี พระอรหัน ต์ 18 องค์ เป็ นหินอ่อ น
แกะสลักที่ มีเ อกลักษณ์ ท่า ทางที่ ถ่ายทอดอารมณ์ ทกุ อย่ างของมนุษ ย์
ซึ่ง แฝงไว้ ด้ วยคติ ธ รรมอย่ า งลึ ก ซึ ง้ วัด แห่ ง นี ย้ ัง เป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็ นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง
สมควรแก่เวลาเดิ นทางสู่ สนามบินดานัง เพื่ อเดิ นทางกลับ กรุงเทพฯ
 ออกเดิ นทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD637
 ถึงท่ าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพพร้ อมความประทับใจในการในบริ การ

12.00 น.
13.35 น.

(B)

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
วั นเดิ นทาง
10-13 ส.ค.61
11-14 ส.ค.61
17-20 ส.ค.61
24-27 ส.ค.61
31 ส.ค.-03 ก.ย.61
07-10 ก.ย.61
14-17 ก.ย.61
21-24 ก.ย.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
13-16 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
26-29 ต.ค.61
02-05 พ.ย.61
09-12 พ.ย.61
16-19 พ.ย.61

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

อัตราค่ าบริการ
ราคาเด็ กเสริมเตี ยง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

ราคาเด็ กไม่ เสริมเตี ยง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดี ยวเพิ่ม

12,500 บาท

2,900 บาท

9,999 บาท

2,900 บาท

9,999 บาท

2,900 บาท

9,999 บาท

2,900 บาท

12,900 บาท

2,900 บาท

12,900 บาท
9,999 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท

9,999 บาท

2,900 บาท

ราคานี้ ไม่ รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมื องไทย
1,500 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่ อนการเดินทาง)
www.plan-travel.com
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ในกรณีท่ ผี ้ โู ดยสาร มีไฟล์ ทเดิ นทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวั นเดิ นทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทาง
บริษัทฯ กรุณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋ วดั งกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานีร้ วม
✓ ค่ าตั๋วเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย (FD)
✓ ค่ าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า รวมทังสิ
้ ้น 3 คื น (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
✓ ค่ าอาหารครบทุกมื ้อตลอดรายการ
✓ ค่ าโค้ ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ ตลอดรายการ
✓ อัตราค่ าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
✓ ประกัน ภัยในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสียชี วิตเนื่อ งจากอุบตั ิ เหตุ จะคุ้ มครองเป็ นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท
(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผ้ เู อาประกันภัย อายุต่ ากว่ า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวน
เงิน เอาประกัน ภัย ทังนี
้ ข้ ึ น้ อยู่ก ับ เงื่อ นไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี ผู้เอาประกัน ภัยอายุสูงกว่ า 85 ปี ทางบริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการ
คุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิ ษ (โดยแพทย์จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็ นพิ ษเท่านัน”)
้
✓ ค่ าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษี มลู ค่ าเพิ่ ม 7 % และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิป มัค คุเทศก์ทอ้ งถิ่ น/คนขับ รถ/หัว หน้ าทัวร์จ ากเมื องไทย 1,500 บาทต่อ ลูก ทัว ร์ 1 ท่ านต่ อทริป (ชาระที่ส นามบิ นก่ อนการ
เดินทาง)
 ค่ า ใช้ จ่า ยส่ ว นตั ว หรื อ ค่ า ใช้ จ่ ายอื่น ที่ ไม่ ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม เช่ น ค่ าธรรมเนีย มหนังสื อ เดิ นทาง, ค่ า ซัก รี ด , ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ที่สั่ง เพิ่ ม, ค่ า
น ้าหนักกระเป๋ าที่ เกินกว่าทางสายการบิ นกาหนด, ค่ ารัก ษาพยาบาล กรณี ที่เกิ ดจากการเจ็บป่ ว ยจากโรคประจาตัว, ค่ ากระเป๋ าเดิ นทางหรื อ
ของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดิ นทาง เป็ นต้ น
 ค่ าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ น้
เงื่อนไขการจองทัวร์
▪ งวดที่ 1 กรุ ณาวางเงินมัดจาในการสารองที่นงั่ ท่านละ 5,000 บาท (หลังจากที่ได้ ทาการจองภายใน 3 วัน ) และที่นงั่ จะถูกยื นยัน เมื่อได้ รับค่ า
มัดจาแล้ วเท่านัน้
▪ งวดที่ 2 ชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือทังหมด
้
14 วันก่อนการเดิ นทาง
กรณียกเลิก
• ยกเลิ กหลัง จากวางเงิ นมัดจ า บริ ษัทฯจะคิ ด ค่ าใช้ จ่ายที่เกิด ขึ น้ จริ ง ณ วันนัน้ ที่ไม่ สามารถ คื นเงิ นได้ (ตัวอย่ างเช่ น ค่ า ตั๋วเครื่ อ งบิ น, ค่ า วีซ่า ,
ค่ ามัดจาห้ องพัก เป็ นต้ น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็ มจานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคื นเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
• กรณี เจ็บ ป่ ว ย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใบรับ รองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับ รอง บริ ษัท จะทาเรื่ อง ยื่น เอกสารไปยังสายการบิ น ,
โรงแรม และในทุก ๆการให้ บริ ก าร เพื่ อให้ พิ จารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้ งได้ ว่ าจะสามารถ
คื นเงิน ได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ น้ อยู่กบั การพิ จารณาและตัด สินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุก ๆการให้ บริ การอื่น ๆ เป็ น
สาคัญ
▪

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ั งบนเครื่องบิน
ทางบริ ษั ทได้ สารองที่นั่ง พร้ อมชาระเงินมัด จาค่าตั๋ วเครื่ อ งบินแล้ ว หากท่า นยกเลิกทัว ร์ ไม่ว่ าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ การเรี ยกเก็บ ค่ามั ดจาตั๋ ว
เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
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หากตั๋วเครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ น้ จริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิ น
ใช้ เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
▪ นั่ งที่ Long Leg โดยปกติ อยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุก เฉิน และผู้ ที่จะนั่ ง ต้ องมีคุณ สมบัติ ตรงตามที่ส ายการบินก าหนด เช่น ต้ อ งเป็ นผู้ที่ มีร่ างกายแข็ ง แรง และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบิน มีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนั กประมาณ 20 กิโลกรั ม) ไม่ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและ
ร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ น้ อยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น้
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
▪ เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้ ห้อ งพักแบบห้ องเดี่ยว (Single), ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน (Triple
Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริ ม
▪ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึ น้ มากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม
▪ โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีขนาดกะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึ น้ อยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั น้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้ วย
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครั วใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครั วที่ต้องได้ รับการดูแ ลเป็ นพิเ ศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตั ว
ไม่สะดวกในการเดินท่ องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อ กันท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทาง
เป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงั ้ หมด
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

หมายเหตุ
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่จ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อ เกิด เหตุจ าเป็ นสุด วิสยั จนไม่ อาจแก้ ไ ขได้ และจะไม่ รับผิ ดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่ สญ
ู หาย สูญเสียหรื อ ได้ รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่ น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่ างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์ นี เ้ ป็ นแบบเหมาจ่า ยเบ็ด เสร็ จ หากท่ านสละสิทธิ์ การใช้ บริ ก ารใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่ว่า จะเป็ น การชาระผ่านตั วแทนของบริ ษั ทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท ฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถื อ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆ
กาหนดการเดิ น ทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่ อความเหมาะสม ทังนี
้ ้ทางบริ ษัท ฯ จะยึ ดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะ
ผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่ านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่ างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ าแจ้ ง
ออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัท ฯ ทัวร์ จะไม่ รับ ผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่ า นตรวจคนเข้ าเมือ งของประเทศไทยปฏิเ สธในการเข้ า และออกจาก
ประเทศ
การท่องเที่ย วประเทศเวี ยดนามนันจะต้
้
องมีการเข้ าชมสินค้ าของทางรั ฐบาล เพื่ อเป็ นการส่งเสริ มการท่องเที่ยวดังกล่า ว คื อ ร้ านยา ร้ านไม้ ไผ่ ,
ร้ านมะพร้ า ว, ร้ า นขนม เป็ น ต้ น หากท่า นใดไม่ เข้ า ร้ า นดั งกล่ าวจะต้ อ งจ่ ายค่ า ทัว ร์ เ พิ่ ม ทางบริ ษัท ฯ จะขอถือ ว่า ท่ านรับ ทราบและยอมรั บ
เงื่อนไขดังกล่าวแล้ ว
ขอสงวนสิ ทธิ ราคาพิ เศษ สาหรับ จานวนผู้เดิ น ทาง 20 ท่ านขึ น้ ไป ออกเดิ นทางได้ แ น่น อน ถ้ าจานวนผู้เดิ น ทาง 15 - 20 ท่า น ทางบริ ษั ท ฯ
ออกเดิ น ทาง แต่ จะไม่ มีหวั หน้ าทัวร์ จ ากเมือ งไทยไปกับกรุ๊ป ด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้องถิ่น ที่พู ดภาษาไทยได้ คอยรับ ที่สนามบินเวีย ดนาม และ จะ
คอยบริ ก ารทุกท่า น ตลอดการเดิ นทางที่ประเทศเวีย ดนามเป็ นอย่างดี แต่ ถ้าต่ า กว่า 15 ท่าน ทางบริ ษัท ของสงวนสิทธิไม่อ อกเดิ นทางในกรุ๊ ป
นัน้
หนังสือเดิ นทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน นับจากวั นเดิ นทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
www.plan-travel.com

E-mail: sv@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199
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