รหัสทัวร์ AVN130-03 VZ

วันที่
1
2
3
4

โปรแกรมทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ
มังกรแม่น้ำหอม
พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ –
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุก
แฟนตาซีพาร์ค
เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ ปุ่น –
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
สั กการะเจ้ าแม่ กวนอิม หลินอึ๋ ง – ช้ อ ปปิ้ งฮาน มาร์เก็ต – สนามบิ น ดานั ง – สนามบิ น
สุวรรณภูมิ

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
HUE HOTEL
หรือเทียบเท่า
MERCURE FRENCH
VILLAGE BANA HILLS
หรือเทียบเท่า
DANANG HOTEL
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
08.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ
และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
หมายเหตุ : ใช้ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมีผลเป็นลบ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลตามหน้าพาสปอร์ตของท่านในการเช็คอิน
ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่รวมอยู่ในรายการ
10.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960
12.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตาม
รายการ
เที่ยง บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง เมือง
เว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้
โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งที่ระดมยิงและถูก
ระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากถูกกลุ่มผู้นำคอมมิวนิสต์และชาว
เวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากที่แนวคิ ดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถาน
บางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน
วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
การเมืองของเวียดนาม วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และ
มีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8
เหลี่ยม สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
โดยเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัดเจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตินสีฟ้า ที่ถูกเก็บรักษาและ
จัดแสดงไว้ภ ายในวัดแห่ งนี้ โดยมี ประวัติว่า พระภิกษุ ทิ กกวางหยก วัย 73 ปี เจ้ า
อาวาสวัดเทียนมู่ได้ใช้รถคันนี้เป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์
ซิตี้ในปัจจุบันเพื่อเป็นการประท้วงรัฐบาลโงดินห์เดียมที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงและ
บังคับให้ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและใช้ความรุนแรง หลังจาก
เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลง รถออสตินคันสีฟ้าคันนี้จึงถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปปิ้งที่เมืองเว้ เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีน
เช่นเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
หลังจากนั้นนำท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น้ำหอม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT) เพื่อชมศิลปะการแสดงที่เคยจัดถวายในราชสำนักของ
กษัตริย์เวียดนาม เป็นเรือมังกร 2 หัว จำลองมาจากเรือราชพาหนะในสมัยราชวงศ์เหงียน
ที่พัก HUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2 พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่ง
ความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของ
ราชวงศ์เหงียนที่ปกครองประเทศเวียดนาม เป็ นพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อลังการเป็นอย่างยิ่ง พระราชวังไดโนย จำลองแบบมาจาก
พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน เนื้อ
ที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ภายในระราชวังจะมีทั้งหมด 3 ส่วน
ได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวัง ท้องพระโรง และพระราชวังต้องห้าม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) ร้านขายสินค้ าพื้นเมือง สินค้ าที่ทำมาจากไม้ไผ่ เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนามของฝากของ
เวียดนามให้ท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก
เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น **นำท่านชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุกใกล้ๆกับร้านอาหาร

นั ง่ กระเช้ าไฟฟ้ าซัน เวิ ลด์ บานาฮิ ลส์ (SUN WORLD BANA
HILLS) ดื่ม ด่ ำไปกับ วิวทิวทัศ น์ ข องเมืองบนควำมสูงถึง 5,810
เมตร กระเช้ำบำนำ-ฮิลล์เป็ นกระเช้ำลอยฟ้ ำรำงเดียวแบบไม่หยุด
จอดเป็ นระยะทำงทีย่ ำวทีส่ ุดในโลก ได้รบั กำรบันทึกจำกกินเนสบุ๊
คเมื่อวันที่ 9 มีนำคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลำประประมำณ 15 นำที)
ขึน้ ไปถึงสถำนีเฟรนช์ฮลิ ล์อนั เก่ำแก่ของบำนำฮิลล์รสี อร์ท และได้
ชื่น ชมกับ สุ ด ยอดวิว ทิว ทัศ น์ ในแบบพำโนรำมำในวัน ที่อ ำกำศ
สดใส บำนำฮิลล์ เป็ นรีสอร์ทและสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ตัง้ อยู่
ทำงตะวันตกของดำนัง ซึ่งกำรท่องเทีย่ วของเวียดนำมได้โฆษณำ
ว่ำบำนำฮิลล์คอื ดำลัดแห่งเมืองดำนัง ถูกค้นพบโดยชำวฝรังเศส
่
เมื่อสมัยที่ฝรังเศสเป็
่
นเจ้ำอำณำนิคม จึงได้มกี ำรสร้ำงถนนขึน้ ไป
บนภูเขำ สร้ำงที่พกั สิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อใช้เป็ นที่
พักผ่อน เนื่องจำกทีน่ ่ีมอี ำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ ปี อุณหภูมเิ ฉลีย่
ทัง้ ปี ประมำณ 17 องศำเซลเซียส

นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร
เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำ
ให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี 2009
กิจกรรมที่น่าสนใจ

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่ง
อยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ใน
ตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่ างมาก ท่ า นสามารถถ่ า ยรูป ภาพวิวเขาบาน่ าฮิ ลล์ ในวิวพาโนรามา 360
องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม
นำท่ า นชม สวนดอกไม้ แ ห่ ง ความรั ก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็ น สวน
ดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถ
ถ่ายรูป ออกมาได้ส วยงามอย่างมาก โดยในแต่ล ะเดื อนก็จ ะมี การจั ด ตกแต่ ง
ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
น ำท่ าน สั กก าระพ ระพุ ท ธรู ป ห ลิ น อึ๋ ง (LINH UNH PAGODA) เป็ น
พระพุ ทธรูปหินองค์ ใหญ่ ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่ านได้ขอพรเพื่ อ
ความเป็นมงคล
น ำท่ ำนเดิน ทำงสู่ สวนสนุ ก แฟนตาซี พ าร์ค (FANTASY PARK) ซึ่ง มี
เครื่องเล่นหลำกหลำยรูปแบบ เช่น ท้ำทำยควำมมันส์ของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบ้ำนผีสงิ เกมส์สนุ กๆ เครื่องเล่นเบำๆ รถบัม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้ ง
ของทีร่ ะลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง

Day3 เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมี ท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ใ นเมืองจำนวน
หนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้ อาหารทะเล จึงทำให้เมืองดานังมีอาหารทำเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมาก นำท่านชม ร้านหิน
อ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมีสินค้ามากมาย
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

น ำท่ ำน ล่ อ งเรื อ กระด้ ง (BASKET BOAT) หมู่ บ้ำนเล็ก ๆในเมือ งฮอยอัน
ตัง้ อยู่ในสวนมะพร้ำวริมแม่น้ ำ ในอดีตช่วงสงครำมหมู่บำ้ นแห่งนี้เคยเป็ นทีพ่ กั
อำศัย ของทหำร อำชีพ หลักของคนที่ห มู่บ้ำนแห่ งนี้ ค ือ ประมง ระหว่ำงกำร
ล่องเรือท่ำนจะได้ชมวัฒนธรรมของชำวบ้ำน ณ หมู่บำ้ นแห่งนี้ หมำยเหตุ:ท่ำน
สำมำรถให้ทปิ ได้ตำมควำมพอใจของท่ำน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอก
ซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม
นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ ปุ่น เป็นสะพานที่
สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่ง
เมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นั บถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่าน
กาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้
นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหาง
เป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที
นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ
ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูง
ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภู เขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปั กรักษา หลิน อึ๋งมีค วามหมายว่าสมปรารถนาทุ กประการ ตั้งอยู่ บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพ ระอรหั นต์ 18 องค์ เป็ นหินอ่อนแกะสลักที่ มี
เอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม
นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย
ของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น
11.00 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
13.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ961
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 3 ท่าน

วันเดิ นทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2565

13,990

14,590

4,500

14 – 17 กรกฎาคม 2565

13,990

14,590

4,500

28 – 31 กรกฎาคม 2565

13,990

14,590

4,500

11 – 14 สิงหาคม 2565

15,990

16,590

4,500

25 – 28 สิงหาคม 2565

13,990

14,590

4,500

08 – 11 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

15 – 18 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565

13,990

14,590

4,500

06 – 09 ตุลาคม 2565

13,990

14,590

4,500

13 – 16 ตุลาคม 2565

15,990

16,590

4,500

21 – 24 ตุลาคม 2565

15,990

16,590

4,500

(เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ
4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท **
อัตรำค่ำบริกำรสำหรับเด็กอำยุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทำงกลับ (Infant) ท่ำนละ 5,000 บำท
*ไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ 1,500 บาท/ท่ำน *
*ไม่รวมค่ำ ATK-Test ก่อนบิน 24 ชม. พร้อมกับใบรับรองภำษำอังกฤษ นักท่องเทีย่ วจองและจ่ำยค่ำตรวจเอง*
*ไม่รวมค่ำ ประกันสุขภาพ 200 บาท/ท่าน*
สำคัญโปรดอ่าน
1.
กรุณำทำกำรจองล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนทีเ่ หลือ 21 วัน ก่อน
กำรเดินทำง กรณีวนั เดินทำงน้อยกว่ำ 21 วัน ต้องชำระค่ำทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่ำนัน้
2.
อัตรำค่ำบริกำรนี้ จำเป็ นต้องมีผเู้ ดินทำง จำนวน 15 ท่ำน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทำงไม่ถงึ ตำมจำนวนทีก่ ำหนด ทำงบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในกำรเลื
่อนกำรเดินทำง หรือเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำบริกำร (ปรับรำคำเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้คณะได้ออกเดินทำง ตำมควำมต้องกำร)
์
3.
ท่ำนที่ต้องออกบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (ตั ๋วเครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ ำที่ทุกครัง้ ก่อนทำกำรออกบัตรโดยสำร
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลำบิน โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และกำรแนะนำจำกเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นเพียงกำรแนะนำ
เท่ำนัน้
4.
ระหว่ำงท่องเที่ยวหำกนัก ท่องเที่ยวได้รบั กำรตรวจยืนยันว่ำมีเชื้อโควิด ทำงโรงแรมอำจมีค่ำทำควำมสะอำดห้องพักเพิม่ เติม (ไม่รวมอยู่ใน
รำยกำรทัวร์)
5.
ในกรณีทภ่ี ำครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลำยทำงมีขอ้ กำหนดในกำรกักตัว หรือ กำรตรวจหำเชือ้ โควิด-19 ทุกประเภท ผูเ้ ดินทำงต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้ดว้ ยตัวท่ำนเอง (ไม่รวมอยูใ่ นรำยกำรทัวร์)
6.
ของสมนำคุณไม่สำมำรถเปลีย่ นแปลงเป็ นส่วนลดหรือเงินสดได้

7.

เงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ฯประกันเป็ นผูพ้ จิ ำรณำ

