บินด้วยสายการบิน VIETJETAIR (VZ) : ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
CHARTER FIGHT (เหมาลา)
VZ …….
BKK(สุวรรณภูมิ) – DAD(ดานัง)
10.50 – 12.30
VZ …….
DAD(ดานัง) – BKK(สุวรรณภูมิ)
13.15 – 14.55
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (ไม่เกิ น 1ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. **
กรณี ลูกค้ามีซื้อตั ๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิ ร์มตารางการบิ นกับทางเจ้าหน้ าที่อีกครัง้
เนื่ องจากเครื่องบิ นที่ใช้จะเป็ นการเหมาลา ดังนัน้ เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
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 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS
 พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 2 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 5 ดาว

มาตรการความปลอดภัยยุคโควิด-19
** หัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุ๊ป 14 วัน
** รับจองเฉพาะลูกค้าทีฉ่ ีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดินทาง
** บริการเจลล้างมือตลอดทริป
** ประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US
** รับวัคซีนทุกชนิดทีฉ่ ีดครบโดสแล้ว วัคซีนไขว้เดินทางได้ **
** รวมค่าวีซ่าหน้าด่านและ RT-PCR 2 รอบทีเ่ วียดนามเรียบร้อยแล้ว
** ตรวจ RT-PCR ทัง้ หมด 4 ครัง้ (ทีไ่ ทย 2 ครัง้ และทีเ่ วียดนาม 2 ครัง้ ) ค่าตรวจทีเ่ วียดนามรวมอยูใ่ นค่าทัวร์
แต่**ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ทีไ่ ทย (ครัง้ ละ 800 บาทโดยประมาณ) ตรวจก่อนเดินทาง 72 ชมที่

สนามบินสุวรรณภูมิ /และอีกครัง้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูมใิ นวันเดินทางกลับมาถึง**
DAY 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –ดานัง – COVID TEST – หมูบ่ ้านแกะสลักหิ นอ่อน สะพานมังกร
(–/L/D)

07.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิ น
VIETJETAIR (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
ออกเดิ น ทางสู่ DANANG INTERNATIONAL AIRPORT (สนามบิ น เมื อ ง ดานั ง ) โดยสายการบิ น
VIETJETAIR (VZ) เทีย่ วบินที่ VZ …….
เดินทางถึง DANANG INTERNATIONAL AIRPORT (สนามบิ นเมือง ดานัง) นาท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมือ งและศุล กากร นาท่านตรวจเอกสารวีซ่า (รวมในทัว ร์แล้ว ) พร้อ มเดินทางเข้าโรงแรมเพื่อตรวจ
COVID TEST โดยทาการ RT-PCR (รวมในทัวร์แล้ว)
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร RISE MOUNT HOTEL
จากนัน้ นาท่านผ่านชม ภูเขาหิ นอ่อน MARBLE MOUNTAINS และนาท่านเข้าชม หมู่บ้านแกะสลักหิ น
อ่อน ทีม่ แี หล่งวัตถุดบิ หินอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักฝีมอื ประณีต ส่งออกจาหน่าย ทัวโลก
่
พร้อมกับนัง่
รถบัสเที่ยวชมเมืองดานัง

10.50
12.30

เที่ยง
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คา่

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร RISE MOUNT HOTEL
เชิญท่านถ่ายรูปกับ สะพานมังกรไฟ ที่มคี วามยาวถึง 666 เมตร เป็ นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็ นสะพานที่
ตระการตามากทีส่ ุดของเวียดนามในเวลานี้ (ถ่ายบนรถ) อาจจะได้ลงไปถ่ายด้านล่างบริ เวณสะพานได้
(แจ้งหน้ างานอีกครัง้ )

พักที่

RISE MOUNT HOTEL โรงแรมระดับ5 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 2

วัดหลิ งอิ๋ ง – พิ พิธภัณฑ์ประติ มากรรมจาม – บาน่ าฮิ ลล์ – สวนดอกไม้แห่งความ
รัก - สะพานสีทองหรือสะพานมือ
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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จากนัน้ นาท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิ ม ณ วัดหลิ งอิ๋ ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (SON TRA) ทางเหนือของ
เมืองดานัง เป็ นวัดใหญ่ทส่ี ุดของทีน่ ่ี รูปปั ้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเล
เพื่อเป็ นการปกป้ องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตปี ระสานกับเสียงคลื่นนัน้ ช่วยให้
ชาวเรือรูส้ กึ สงบ และสร้างขวัญกาลังใจอย่างดีเยีย่ ม และเป็ นทีเ่ คารพนับถือของคนดานัง

จากนัน้ นาท่านไป พิ ธภัณฑ์ประติ มากรรมจาม ดานังตัง้ อยู่ทห่ี วั มุมติดกับถนนสวยสองสายของนครดานัง
คือถนนสองกันยาและจึงญือเวือง ถูกก่อสร้างด้วยสถาปั ตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ.๑๙๑๕ โดยคนฝรังเศสเพื
่
อ่
เป็ นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสงิ่ ของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และกาแพง
ของชาวจาม ณ บริเวณริมฝั ง่ ทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวียนงของเวียดนาม ปั จจุบนั ที่น่ีเ ก็บ
รักษาสิง่ ของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนทีน่ ามาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้น เท่านัน้ โดยแบ่งห้อง
จัดแสดงตามสถานทีค่ ้นพบสิง่ ของวัตถุเช่น ห้องหมีเซิน ห้องจ่าเกี่ยว ห้องด่งเซืองและห้องท้าปเหมิน่ ทัง้ นี้
ช่วยให้ผมู้ าชมเข้าใจสถาปั ตยกรรมจามทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมของแต่ละถิน่
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เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร BRILLIANT SEAFOOD RESTAURANT
จากนัน้ นาท่านเยือนภูเขา บานาฮิ ลล์ เพลิดเพลินกับการนังกระเช้
่
าทีย่ าวทีส่ ุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม.
ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศทีส่ ายงามของภูเขาฮายเวิน่ เก็บภาพ
แห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรังเศสตั
่
ง้ ใจจะสร้างเป็ นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บน
ภูเขามีรสี อร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (FANTASY PARK) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบ
ไม่อนั ้

น าท่ า นนั ง่ รถไฟไต่ เขา ที่มีท่ีเ ดีย วในประเทศเวีย ดนามเพื่อ ขึ้น ไปชม สวนดอกไม้แห่ ง ความรัก LE
JARDIN D’AMOUR สไตล์ยุโรปทีม่ ดี อกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นาท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัด
ลิ งอื๋งแห่งบานาฮิ วล์ ทีเ่ ป็ นองค์มคี วามสูงถึง 30 เมตร นาท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่มี อี ายุรอ้ ยปี เป็ นผลงาน
ของคนฝรังเศสตอนที
่
่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ ชนิดต่างๆกลับไปเป็ นทีระลึกได้

โปรแกรมท ัวร์ปีใหม่เวียดนาม Danang Bana Hills (VZ) 4ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ VN5421009

(ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผงึ้ ) จากนัน้ นาท่านชม
สถานทีแ่ ห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นนั ้ ก็คอื สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นัน้ เอง

คา่
พักที่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ บนบาน่ าฮิ ลล์
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS

DAY 3

บาน่ าฮิ ลล์ อิ สระเต็มวัน (มีไกด์ร่วมเดิ นทางด้วยตลอดวัน)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวบนบาน่ าฮิ ลล์เต็มวัน รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ท่มี คี วาม
สูง 1300 เมตรเทียบกับระดับน้ าทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็ นทีพ่ กั ตากอากาศของกลุ่มทหารฝรังเศสในช่
่
วงทีเ่ ขามา
ทาสงครามในประเทศเวียดนาม ท่านจะได้ซมึ ซับอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศแสนโรแมนติก ทีม่ าด้วย
หมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คอื ในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เช้า
เป็ นฤดูใบไม้ผลิ เที่ยงเป็ นฤดูร้อน บ่ายเป็ นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็ นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับกิจกรรมเครื่อง
เล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์

(B/L/D)
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เที่ยง

คา่
พักที่

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ บนบาน่ าฮิ ลล์
ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวบนบาน่ าฮิ ลล์เต็มวัน
COVID TEST โดยทาการ RT-PCR (รวมในทัวร์แล้ว)
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ บนบาน่ าฮิ ลล์
MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า

DAY 4

บาน่ าฮิ ลล์ – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (B/L/-)

เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันเหมาะสมจากนัน้ นาท่านลงจากบาน่าฮิลล์ สูเ่ มืองดานัง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ า
ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ าเป็ นรูปปั ้นหญิงสวยงาม มีทงั ้ ของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้ง ปรุง
รส กุง้ แห้ง และของทีร่ ะลึก เสือ้ ผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝาก
ได้เวลาสมควรพาทุกท่านสูส่ นามบิน
นาท่านเดินทาง สูส่ นามบิน DANANG INTERNATIONAL AIRPORT เตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
บริ การขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้ น
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJETAIR (VZ)
เทีย่ วบินที่ VZ …….

เที่ยง
13.15

โปรแกรมท ัวร์ปีใหม่เวียดนาม Danang Bana Hills (VZ) 4ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ VN5421009

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

14.55

** รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้จดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ****

อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน อัตราท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ มอัตรา ท่านละ

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 65

26,899

7,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,000 บาท ต่อ ลูกค้า
ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 4,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
หมายเหตุ
- เทีย่ วบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบ
ล่วงหน้า
- ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานทีน่ ดั พบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทาง
บริษทั ฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์การเดินทาง และไม่ตดิ ใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทัง้ สิน้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
-

ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชนั ้ ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านัน้ )
ค่าสัมภาระน้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึน้ เครื่อง 7กก.
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
ค่ าภาษีส นามบิน และค่ า ภาษีน้ า มันเชื้อ เพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีส ายการบิน มีก ารปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดินทาง
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-

ค่าอาหารตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งนาเทีย่ วตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ทช่ี านาญเส้นทางนาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าเบีย้ ประกันโควิด -19 ในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US
รวมตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ ทีอ่ ยู่เวียดนาม (วันแรกทีไ่ ปถึงดานัง + ก่อนกลับไทย 1 วัน)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาจ่ายเพิม่ เองต่างหาก )
- ค่ า สัม ภาระที่ห นัก เกิน สายการบิน ก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิด ประมาณกิโ ลกรัม ละ 500 บาท ขึ้น อยู่กับ อัต รา
แลกเปลีย่ น (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงิน
- ค่าตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ ก่อนเดินทาง 72 ชม ทีไ่ ทยก่อนขึน้ เครื่อง / และวันทีก่ ลับถึงประเทศไทย (ครัง้ ละ 800 บาท
โดยประมาณ) และค่าที่พกั สาหรับกักตัว 1 คืน (หลังวันที่ 16 ธ.ค. เป็ นต้นไปไม่ต้องมีการกัก ตัว ทัง้ นี้รอพระราช
กิจจานุเบกษาแจ้งอย่างเป็ นทางการอีกครัง้ )
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณ าทาการจองล่ ว งหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่อ นออกเดินทาง เก็บเงินเต็มค่ าทัว ร์ 26,899 บาท พร้อ มหนังสือ
เดินทาง (หรือสาเนา) และตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อน
เวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จ ะต้อ งเดิน ทางในพีเ รีย ดเดิม ท่ า นจ าเป็ น ต้อ งท าจองเข้า มาใหม่ นัน่ หมายถึง ว่ า กรณี ท่ีมีค ิว รอ
(WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด
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- กรุ๊ ป ที่เ ดิน ทางช่ ว งวัน หยุ ด หรือ เทศกาลที่ต้ อ งการัน ตีม ัด จ ากับ สายการบิน หรือ ผ่ า นตัว แทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้
เต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีทท่ี ่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- ในกรณีทน่ี ักท่องเทีย่ วไม่เต็มตามจานวนทีก่ าหนด ไฟล์ทไม่สามารถบินได้ คืนเงินเต็มจานวน (แจ้งก่อนเดินทาง 10
วัน)

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
1. การยกเลิกการเดินทาง
-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป

หักค่าใช้จ่ายตามจริง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึน้ ไป คืนค่าใช้จ่าย 50% หรือ หักค่าใช้จ่ายตามจริง
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี จ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายทีไ่ ม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การ
ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทัง้ นี้บริษัทฯขอสงวน
สิทธิพิ์ จารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป (เปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทางได้ทงั ้ น่าน)
3. ในกรณีท่เี จ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า -ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั บริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษทั ฯได้มกี ารการันตีมดั จา หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่
เพิม่ เข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ความรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้ นในกรณี ดงั ต่อไปนี้
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัยธรรมชาติ
หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

โปรแกรมท ัวร์ปีใหม่เวียดนาม Danang Bana Hills (VZ) 4ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ VN5421009

- หากเกิด ทรัพ ย์ส ิน สู ญ หายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิด อุ บัติเ หตุ สู ญ หายที่เ กิด จากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดิน ทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่า อย่างน้อย 10 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมิก าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- อาจจะมีการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ ก่อนการเดินทาง
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพือ่ ให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือ่ จัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
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- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิในการรั
์
บผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ว กว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิ น
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะค านึงถึงประโยชน์ ของลู ก ค้าเป็ นส าคัญ หากกรณีท่ีจาเป็ นจะต้อ งมีค่ าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
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-

-

-

ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยัน
ด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่ าใช้จ่าย แต่หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน้ แทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร ับ การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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