ทัวร์ เวียดนาม : TOUR19263

Enjoy Vietnam Klang
4D3N By FD
ดานัง-เว้ -บานาฮิลล์ - ฮอยอัน
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย

กำหนดกำรเดินทำง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

08-11 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62*
15-18 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
08-11 มิ .ย.62
15-18 มิ .ย.62
22-25 มิ .ย.62
06-09 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62*
20-23 ก.ค.62
09-12 ส.ค. 62*
17-20 ส.ค. 62
24-27 ส.ค. 62
07-10 ก.ย. 62
14-17 ก.ย. 62
21-24 ก.ย. 62
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16,900.16,500.16,500.16,500.16,500.16,500.20,300.- *
16,500.17,500.- *
16,500.16,500.16,500.16,500.16,500.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-
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วันที่แรก

08.30 น.
11.00 น.
12.30 น.

เที่ยง

คำ่

กรุงเทพฯ - ดำนัง - เว้ - สุสำนกษัตริ ยไ์ คดิ นห์ –วัดเจดียเ์ ทียนมู่
ตลำดดองบำ – ล่องเรือชมแม่น้ำหอม-เว้
พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ 2 เคาท์เตอร์สาย
การบิ นไทยแอร์เอเชีย Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดิ นทางสู่ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิ นที่ FD636
เดินทางถึง สนำมบิ นเมืองดำนัง หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง หรือ ด่าหนัง เป็ นเมืองท่าสาคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตัง้ อยูร่ มิ
ชายฝั ง่ ทะเลจีนใต้ จัดเป็ น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิน่ ในเวียดนาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ เป็ นอาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศเวียดนาม และ ณ
ปั จจุบนั นี้ได้รบั การประกาศเป็ นเมืองมรดกอย่างเป็ นทางการจากองค์การยูเนสโก นาท่านชม สุสาน
กษัตริ ยไ์ คดิ นห์ กษัตริยล์ าดับที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน ว่าเป็ นสุสานทีส่ ร้างได้วจิ ติ ตระการตา เป็ น
การผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถอื ว่าเป็ นสุสานทีส่ ร้างได้ตามหลัก ฮวงจุย้ มาก
ทีส่ ุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึง่ วาดโดยศิลปิ นทีใ่ ช้เท้าวาดแทนการใช้มอื
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจดียเ์ ทียนมู่ มีความหมายว่า เจดียน์ างฟ้ า หรือ คนไทยเรียกว่า วัดเทพธิดา
ราม เป็ นเจดียท์ รงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชัน้ เชื่อว่าเป็ นตัวแทนภพชาติต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ทาง
ด้านซ้าย-ขวา เป็ นทีต่ งั ้ ของศิลาจารึก ระฆังสาริดขนาดใหญ่ หนักถึง 3,285 กิโลกรัม ทีป่ ระตูทางเข้าสู่
บริเวณภายในวัด มีรปู ปั ้นเทพเจ้า 6 องค์ คอยยืนปกปั กษ์รกั ษาไม่ให้ความชัวร้
่ ายผ่านเข้ามา จากนัน้
นาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตงั ้ อยู่ติดริมแม่น้ าหอม
ตลาดจะมี 2 ชัน้ ขายทัง้ สินค้าของที่ระลึกต่ างๆ และของใช้ประจาวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมา
จับ จ่า ยซื้อ ของกัน อย่ างคับ คัง่ จากนั น้ น าท่ า นดื่ม ด าบรรยากาศการ ล่ อ งเรื อ แม่ น้ า หอม (The
Perfume River) เรือสาราญมังกรเสมือนเรือพระที่นัง่ ในอดีต ล่องเรือแม่น้ าเฮืยงยางหรือแม่น้ าหอม
ทีม่ าของชื่อแม่น้ าสายนี้เป็ นเพราะในยามค่าคืน แม่น้าสายนี้จะพัดพาเอาความหอมของต้นไม้ทม่ี กี ลิน่
หอมมาตามสายน้ านัน่ เอง ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม ชมชีวติ ชาวบ้านที่ขุดทรายขาย
เป็ นอาชีพบนแม่น้ าแห่งนี้ ตลอดจนชีวติ ชนบทของสองฝั ง่ แม่น้ าหอม ภายในเรือยังมีการแสดงดนตรี
พืน้ เมืองคอยบรรเลง
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สอง
เช้า

เว้–นัง่ รถสำมล้อซิ โคล่ –พระรำชวังไดโน้ ย-ล่องเรือกระด้งหมู่บำ้ นกัมทำน
๊
เมืองโบรำณฮอยอัน - สะพำนญี่ปนุ่ - บ้ำนเลขที่ 101 – เมืองฮอยอัน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

คำ่

พิเศษ!! นาท่านนัง่ รถสามล้อซิ โคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึง่ เป็ นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม
จากนัน้ เดินทางทางสู่ พระราชวังไดโน้ ย หรือพระราชวังเมืองเว้ ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือ่ ปี
2536 เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญของเมืองเว้ และเคยเป็ นทีป่ ระทับของจักรพรรดิในราชวงศ์เหงียนทุก
พระองค์ตลอดระยะเวลา146 ปี ตัง้ แต่พ.ศ. 2345 จนถึง 2491 พระราชวังไดโน้ยสร้างตามแบบของ
พระราชต้องห้ามในประเทศจีนแต่ย่อส่วนให้เล็กกว่า พระราชวังแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของกษัตริยใ์ น
ราชวงค์เหงียนทัง้ 13 พระองค์ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานถึง 27 ปี กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายที่ประทับชื่อ
กษัตริยเ์ บ่าได๋ พระราชวังร้างแห่งนี้กก็ ลายเป็ นทีซ่ ่องสุมพวกเวียดกงในสมัยสงครามเวียดนาม จึงถูก
กองทัพ สหรัฐถล่ มในปี คศ.1968 ทาให้พระราชวังเสียหายยับเยิน ปั จจุบนั รัฐบาลเวียดนามกาลัง
พัฒนาปรับปรุงให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง เมืองฮอยอัน (ใช้เวลาเดิ นทาง ประมาณ 4 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้
เส้นทางด่วนไฮฟาน เส้นทางทีเ่ ลาะไหล่เขา ท่านสามารถชมทิวทัศน์ทเ่ี ป็ นธรรมชาติซง่ึ สวยงาม วิจติ ร
บรรจง โดยได้ช่อื ว่าเป็ นถนนสายทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่าน
จะได้สมั ผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่ าเขา แม่น้ า ชมการเพาะปลูกนาข้าวและไร่ผกั สวน
ผลไม้ ทีย่ งั คงใช้วธิ แี บบดัง้ เดิม นาท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกัมทาน หมูบ่ า้ นเล็กๆในเมืองฮอย
อันตังอยูใ่ นสวนมะพร้าวริม่ แม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามหมูบ่ า้ นแห่งนี้เคยเป็ นทีพ่ กั อาศัยของทหาร
อาชีพหลักของคนที หมูบ่ า้ นแห่งนี้คอื ชาวประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของ
ชาวบ้าน ณ หมูบ่ า้ น จากนัน้ นาท่านชม เมืองโบราณฮอยอัน นาท่านชม สะพานญี่ปนุ่ ทีส่ ร้างโดย
ชาวญีป่ ่ นุ เป็ นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบือ้ งสีเขียวและเหลืองเป็ นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมี
เจดียท์ รง สีเ่ หลีย่ มจัตุรสั ซึง่ สร้างเชื่อมเขตชาวญีป่ ่ นุ กับชาวจีน ชมจัวฟุ
่ กเกียน บ้านประจาตระกูลที
สร้าง ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2335 อยูบ่ นถนนตรันฝู เป็ นทีพ่ บปะของผูค้ นทีอพยพมาจากฟุกเกี้ยนทีมแี ซ่
เดียวกัน นาท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที 101ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่งหลังบ้านไป
จรดถนนอีกสายหนึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมทีส่ วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วย
ความประณีต ด้านหน้าจะทาเป็ นร้านบูตกิ ด้านหลังเป็ นทีเ่ ก็บสินค้า ภายในเป็ นทีอยูอ่ าศัย มีลาดเปิ ด
โล่งเห็นท้องฟ้ า และมีเฉลียงเชือมต่อส่วนทีพ่ กั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู
จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ ของทีระลึก ร้านค้าขายของทีระลึกก็จะตัง้ อยูใ่ นบ้านโบราณ ยิง่
เดินชมเมืองก็จะรูส้ กึ ว่าเมืองนี้มเี สน่ หม์ าก บ้านเก่าโบราณมีลกั ษณะเฉพาะรวมไปถึงได้รบั อิทธิพล
จากจีนและญี่ป่ นุ ซึง่ ได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้
เป็ นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้ บ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า
บ้านประจาตระกูล และร้านค้าต่างๆ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สำม
เช้า

ดำนัง – บำนำฮิ ลล์ (นัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำขึน้ -ลง) –สะพำนโกลเด้น (Golden
Bridge) เมืองดำนัง - สะพำนมังกร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

คำ่

นาท่านเดินทางสู่ บานาฮิ ลล์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็ นที่ตาก
อากาศที่ดที ่สี ุดในเวียดนามกลาง ได้ค้นพบในสมัยที่ฝรังเศสเข้
่
ามาปกครองเวียดนามได้มกี ารสร้าง
ถนนอ้อมขึน้ ไปบนภูเขาสร้างทีพ่ กั โรงแรมสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนใน
ระหว่างการรบ นาท่านนัง่ กระเช้าสู่ บานาฮิ ลล์ ดื่มด่ าไปกับวิว ทิวทัศน์ ของเมืองบนความสู งถึง
5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็ นกระเช้าลอยฟ้ ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางทีย่ าวทีส่ ุด
ในโลก ได้รบั การบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที)
ขึน้ ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮลิ ล์อนั เก่าแก่ของบานาฮิลล์รสี อร์ท และได้ช่นื ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบ
พาโนรามาในวันที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์ คือ “ดาลัด
แห่งเมืองดานัง”เนื่องจากทีน่ ่มี อี ากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี อุณหภูมเิ ฉลีย่ ทัง้ ปี ประมาณ 17 องศา
เซลเซียสเท่านัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้
เป็ นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายทีส่ วยงาม ตัง้ อยูท่ ่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ
โซนให้รว่ มสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้านผีสงิ ถ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครือ่ งเล่น
ต่างๆ รวมทัง้ ร้านค้าและร้านอาหารครบครัน (ค่ารถรางและพิ พิธภัณฑ์ห่นุ ขี้ผงึ้ ไม่รวมให้ ใน
รายการ) ท่านสามารถชม สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) สะพานทีต่ งั ้ ตระหง่านเหนือหุบเขาบา
นาฮิลล์ (Ba Na Hills) เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึง่ เปิ ดตัวไปเมือ่ ต้นเดือนมิถุนายน 2561 ให้
นักท่องเทีย่ วได้เดินทอดน่อง สัมผัสความสวยงาม และดื่มด่ากับธรรมชาติรอบตัวแบบฉ่ าปอด มีความ
สูงจากระดับน้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็ น 8 ช่วง โค้งไปตามแนว
เขา สิง่ ทีส่ ะดุดตานักท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดคงจะเป็ น อุง้ มือหินขนาดยักษ์ ทีแ่ บกรับสะพานสีเหลืองทองนี้
เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทัวไปได้
่
ดเี ยีย่ ม สมควรแก่เวลานาท่านนังกระเช้
่
าลงสู่
ด้านล่าง จากนัน้ นาท่านกลับสู่ เมืองดานัง เพื่อชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) ซึง่ เป็ นอีก
หนึ่งทีเ่ ทีย่ วแห่งใหม่ของเมือง สะพานมังกรเป็ นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเวียดนาม ทีม่ คี วามยาว 666
เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั ง่ ของแม่น้ าฮัน ประเทศเวียดนาม สะพาน
มังกรถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วดานัง เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ และเป็ นการ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิ ดใช้งานตัง้ แต่ปี 2013 ด้วยสถาปั ตยกรรมทีบ่ วกกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากตานานของเวียดนามเมือ่ กว่าหนึ่งพันปี มาแล้ว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดำว หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันทีสี่
เช้า

ดำนัง -วัดหลิ นอึ๋ง -ตลำดฮำน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัด หลิ นอึ๋ ง เป็ นวัดสร้างใหม่ใหญ่ ท่สี ุดของเมืองดานัง เป็ นสถานที่ศ ักดิ ์สิทธิ ์ ที่
รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทงั ้ ห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่น้ี เป็ นสถานที่บูชาเจ้าแม่
กวนอิมหลินอึง๋ แกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ ยนื โดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทาเลที่ตงั ้ ดี หัน
หน้ าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้ อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอ

10.00น.
12.40น.
14.10น.

พรให้ช่วยปกปั กรักษา หลินอึง๋ มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้ อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ใน
ลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหินอ่อนแกะสลักที่มเี อกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษย์ซง่ึ แฝงไว้ดว้ ยคติธรรมอย่างลึกซึง้ วัดแห่งนี้ยงั เป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ วยงามเป็ น
อีกนึ่งจุดชมวิวทีส่ วยงามชองเมืองดานัง ก่อนกลับนาท่านเดินเทีย่ วและช้อปปิ้ งใน ตลาดฮาน ตลาด
ที่รวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมของชาวเวียดนามและต่างชาติ เช่น เสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระเป๋ า
ของกิน และขายสินค้าพืน้ เมืองของเมืองดานัง
สมควรแก่เวลำเดิ นทำงสู่ สนำมบิ นดำนัง เพื่อเดิ นทำงกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิ นที่ FD637
เดิ นทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิ ภำพ

------------------------------------------------------------------------------------------------------กำหนดกำรเดินทำง
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

08-11 พ.ค. 62
11-14 พ.ค. 62*
15-18 พ.ค. 62
24-27 พ.ค. 62
08-11 มิ .ย.62
15-18 มิ .ย.62
22-25 มิ .ย.62
06-09 ก.ค.62
13-16 ก.ค.62*
20-23 ก.ค.62
09-12 ส.ค. 62*
17-20 ส.ค. 62
24-27 ส.ค. 62
07-10 ก.ย. 62
14-17 ก.ย. 62
21-24 ก.ย. 62

16,900.16,900.- *
16,900.16,500.16,500.16,500.16,500.16,500.20,300.- *
16,500.17,500.- *
16,500.16,500.16,500.16,500.16,500.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1
20+1

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 900 บาท /ทริป/
ต่อท่าน รบกวนชาระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ ละครัง้ จะต้องมีผโ้ ู ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ ำเมืองในแต่ ละประเทศ
หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติ ให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่
ว่ำกรณี ใดๆ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่ง
เดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1มีนำคม 62 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี างสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับท่านทีถ่ อื
ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่ำทิ ปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น หัวหน้ ำทัวร์ ท่ำนละ 900 บำท /ทริ ป/ต่อท่ ำน รบกวนชำระพร้อมค่ำ
ทัวร์ส่วนที่เหลือ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำรเดิ นทำง 21 วัน
ทำกำร
กำรยกเลิ ก : ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด

หมำยเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ การเมือง
โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ ที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการบิน
และโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การ
เดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือ
หน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ เวียดนาม กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

