TRIP CODE: GOG_ GQ1CNXDAD-FD002_SEP – DEC19

บินตรงเชียงใหม่ #Hashtag Central Vietnam
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิล์ 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2562
ดานัง | บานาฮิลล์ | เว้ | สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ | วัดเทียนมู่ | พระราชวังเว้ | ล่องเรื อมังกร
ฮอยอัน | หมูบ่ ้ านกัม๊ ทาน | นัง่ เรื อกระด้ ง | ชมโชว์ Hoi An Impressions Theme Park Show

เริ่มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

14,888.-

วันที่ 1. เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) (FD906 : 08.05 - 10.00)
สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - เว้ - สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา
วันที่ 2. เว้ - พระราชวังเว้ - เมื่องลังโก - ฮอนอัน - หมูบ่ ้ านกัม๊ ทาน - ชมโชว์ Hoi An Impressions Theme Park Show
วันที่ 3. ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล์ - วัดหลินอึง๋
วันที่ 4. ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (FD907 : 10.30 - 12.25)
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วันที่ 1
05.40 น.
08.05 น.
10.00 น.

กลางวัน

เชี ย งใหม่ (ท่ าอากาศยานนานาชาติเชี ยงใหม่ ) - ดานั ง (ท่ าอากาศยานนานาชาติ
ดานั ง) (FD906 : 08.05 - 10.00) - สะพานแห่ งความรั ก - สะพานมังกร - เว้ - สุสาน
จักรพรรดิไคดิงห์ - เจดีย์เทียนมู่ - ตลาดดองบา
พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย
โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD906
(มีบริการอาหาร พร้ อมเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง
ดานัง (ใช้ เวลาเดินทาง 5 - 10 นาที) (เวลาท้ องถิ่นที่เวียดนามเป็ นเวลาเดียวกันกับประเทศไทย)
เมืองดานัง เป็ นเมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 3 ของเวียดนาม ทะเลสวย ชายหาดสีขาวทอดยาว รวมถึง
เทือกเขาน้ อยใหญ่ และ ดานังก็ยงั คงเป็ นเมืองที่คงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ ของหมู่บ้านชาวประมง ทาให้ เราได้ เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองดังเดิ
้ ม
ให้ ทกุ ท่านถ่ายรู ปคู่กบั สะพานแห่งความรัก ซึ่งท่านสามารถชมวิวริ ม น ้าของเมืองดานัง และ ถ่านรู ปคู่กบั สะพานมังกร
อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้ างเท่าถนน 6 เลน ด้ วยงบประมาณราคาเกือบ1.5
ล้ านล้ านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น ้าฮัน เปิ ดให้ บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ
38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี ้เป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั น้ ที่มีหวั เป็ น
มังกรและหางเป็ นปลา พ่นน ้า คล้ ายๆสิงคโปร์ (วันเสาร์ -อาทิตย์เวลา 3 ทุม่ มังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็ นเวลา 5 นาที)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันท
้ าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชัว่ โมง)
เยี่ยมชม สุสานของพระเจ้ าไคดิงห์ เพราะเป็ นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออกเข้ า
กับสถาปั ตยกรรมตะวันตก ด้ วยทรงเป็ นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้ เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสาน
แห่งนี ้สร้ างด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กอย่างดี โดยใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 11 ปี พระเจ้ าไคดิงห์เป็ นพระบิดาบุญธรรมของ
พระเจ้ าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ ามาปกครอง
ชม วัด เที ยนมู่ ตัง้ อยู่ฝั่งซ้ ายของริ มแม่นา้ หอมของประเทศเวียดนาม ทางไปสุสานของพระเจ้ ามิงห์ หม่าง วัดแห่งนี ้
นับเป็ นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นที่สดุ ของวัดแห่งนี ้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลัน่ กัน 7 ชัน้ แต่
ละชัน้ เป็ นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้ า ส่วนทางฝั่ งซ้ ายและขวาเป็ นที่ตงั ้ ของศิลาจารึ กและระฆังสาริ ด
ขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางด้ านหลังของเจดีย์เป็ นประตูทางเข้ าสู่บริ เวณภายในวัด มีรูปปั น้ เทพเจ้ า 6
องค์ คอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ให้ ความชัว่ ร้ ายเข้ ามาเยือนและวัดแห่งนีเ้ องมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และการเมือง
ในช่วงยุคหลังของเวียตนาม เมื่อพระภิกษุทิกกวางหยุก เจ้ าอาวาสของวัดเทียนมู่ได้ ใช้ รถออสตินสีฟ้าคันเล็กเป็ นพาหนะ
ไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรื อโฮจิมินห์ซิตี ้ในปั จจุบนั ในช่วงสายของวันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2506 เพื่อประท้ วงการ
บังคับให้ ประชาชนไปนับถือศาสนาคริ สต์และการฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงของรัฐบาลโงดินห์เดียมที่เป็ นคาทอลิก รวมทังใช้
้
ความรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวิสาขบูชาของประชาชนในประเทศ ปั จจุบนั รถออสตินสีฟ้าคันนันได้
้ ถกู เก็บรักษาและ
จัดแสดงไว้ ภายในวัดแห่งนี ้
อิ ส ระให้ ท่ า นเลื่ อ กซื อ้ สิ น ค้ า ของฝาก ของที่ ระลึก ที่ ด องบา ตลาดแห่ งนี เ้ ป็ น ตลาดขายสิ น ค้ าขนาดใหญ่ มี สิ น ค้ า
หลากหลายให้ ทา่ นได้ จบั จ่ายใช้ สอย มีทงของท้
ั้
องถิ่นและนาเข้ าจากจีน ตลาดแห่งนี ้อยูต่ ิดกับแม่น ้าเหือง หรื อแม่น ้าหอม
นาท่าน ล่ องเรื อมังกรในแม่ นา้ หอม แหล่งกาเนิดมาจากบริ เวณต้ นนา้ ที่อุดมไปด้ วยดอกไม้ ป่าที่ส่งกลิ่นหอม ตาม
แม่น ้าสายสันๆ
้ ระหว่างทางจะได้ พบเห็นหมู่บ้านชาวนา้ ให้ เห็นอยู่เป็ นระยะๆ ท่านจะได้ ความเพลิดเพลินไปกับดนตรี
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

พื ้นบ้ านบนเรื อ (ใช้ เวลาล่องเรื อ 45 - 60 นาที)
รั บประทานอาหารค่า ภัตตาคาร
โรงแรม : ELEGANT HOTEL หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว

เว้ - พระราชวั ง เว้ - เมื อ งลั ง โก - ฮอนอั น - หมู่ บ้ านกั๊ ม ทาน - ชมโชว์ Hoi An
Impressions Theme Park Show
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชม พระราชวังเว้ เป็ นพระราชวังที่จกั รพรรดิยาลอง องค์ปฐมกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์เหวียนเป็ นผู้สถาปนาขึ ้น แต่
หลังจากที่พระเจ้ ายางลองปกครองเวียดนามได้ เพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บกุ เข้ าโจมตีเมืองเว้ ในช่วงนี ้จักรพรรดิผลัดกันขึ ้นสู้
บัลลังก์ในช่วงสันๆ
้ การเดินขบวนต่อต้ านฝรั่งเศสและการต่อสู้กบั จักรพรรดินิยมถูกติดตามมาด้ วยการยึดครองของญี่ปนุ่
ในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อปี พ.ศ. 2488 และในสิงหาคมปี เดียวกันนี ้เองที่พระเจ้ าเบ๋าได่ ได้ สละราชสมบัติเป็ นอัน
สิ ้นสุดราชวงศ์เหวียน ต่อมาเมืองเว้ ได้ กลายเป็ นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็ น 2 ส่วน และได้
เสื่อมสลายลงภายใต้ การปกครองของรัฐบาลโงดิงห์เดียม นครแห่งจักรพรรดิต้องประสบกับความเสียหายอย่างหนัก
ระหว่างการบุกเข้ าโจมตีของเวียดกงในช่วงเทศกาลเต็ดเมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนไปทุกเมืองใน
เวียดนามใต้ และเหตุการณ์ ครัง้ นัน้ เองก็ส่งผลให้ สหรัฐอเมริ กาถอนกองกาลังออกจากเวียดนาม และในที่สดุ ก็ทาให้
เวียดนามเหนือลงมายึดเวียดนามใต้ และรวมกันเป็ นหนึง่ ได้ สาเร็จ
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองลังโก (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง) เป็ นตาบลหนึ่งในอาเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ลัง
โกหมายถึง “หมู่บ้ านนก”เป็ น เมื อ งผ่ านและเมื อ งพัก ในเส้ น ทางดานัง -เว้ (เมื อ งมรดกโลก) ตัง้ อยู่ห่ างจากตัวดานัง
ประมาณ 40 กม. ห่างจากเว้ ประมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะได้ เห็นรถลอดอุโมงค์หายเวินจากดานังมาก็จะมา
แวะรับประทานอาหารกันที่นี่เพราะลังโคเป็ นเมืองริ มทะเลที่ขึน้ ชื่อในเรื่ องอาหารทะเลอร่ อยสดใหม่ทะเลสาบลังโกมี
อาณาบริ เวณกว้ างใหญ่ สวยงามผู้คนที่อาศัยอยู่บริ เวณทะเลสาบส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเลี ้ยงหอยจับปลาทาการ
ประมงพื ้นบ้ านเป็ นต้ น
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง)
เมืองฮอยอัน ตังอยู
้ ่บนฝั่ งแม่นา้ ทูโบน ใกล้ ชายฝั่ งทะเล และเป็ นท่าเรื อเก่าที่เจริ ญรุ่ งเรื องมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็ น
ศูนย์กลางสาคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้ รับความเสียหายจาก
การสู้รบและแม่น ้าตื ้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้ างขึ ้นที่เมืองดานังแทน ทาให้ ฮอยอันในปั จจุบนั สงบเงียบ มีสภาพบ้ านเรื อนที่
สวยงาม สร้ างด้ วยไม้ มีประตูแกะสลักและห้ องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ ริเริ่ มให้ ทุนทาโครงการ
บูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ของสถาปั ตยกรรมที่ล ้าค่า
นาท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้ างโดยชาวญี่ ปนุ่ เป็ นรู ปทรงโค้ ง มีหลังคามุงกระเบื ้องสีเขียวและเหลืองเป็ นลอน
คลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ซึง่ สร้ างเชื่อมเขตหมูบ่ ้ านชาวญี่ปนุ่ กับชาวจีน
ชม วัดฟุ๊ กเกี๋ยน เป็ นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ของเมืองฮอยอัน ใช้ เป็ นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายใน
ยังเป็ นที่ ตัง้ ของวัดที่ สร้ างขึน้ เพื่ ออุทิศให้ กับลัทธิ ของพระนางเทียนเห่า วัดนี ม้ ี จุดเด่นอยู่ที่งานไม้ แกะสลัก ลวดลาย
สวยงาม ท่านสามารถทาบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนาธูปที่ขดเป็ นก้ นหอย มาจุดทิ ้งไว้ เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่
ท่าน
ชม บ้ านเลขที่ 101 บ้ านเก่าแก่อายุเกือบร้ อยปี ติดถนนเหวียนไทฮ็อก หน้ าบ้ านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้ านไปจรดถนน
อีกสายหนึ่ง เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้ างด้ วยไม้ 2 ชัน้ ด้ วยความประณีต ด้ านหน้ าจะทา
เป็ นร้ านบูติก ด้ านหลังเป็ นที่ เก็บสินค้ า ภายในเป็ นที่อยู่อาศัย มี ลานเปิ ดโล่งสามารถมองเห็นท้ องฟ้า และมีเฉลียง
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เชื่อมต่อส่วนที่พกั อาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาเป็ นทรงกระดองปู
จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน พิเศษ สุด!! ให้ ท่านได้ สนุ กสนานไปกับกิจกรรมนั่ งเรื อกระด้ ง ชม
หมู่บ้านเล็กๆในสวนมะพร้ าวที่ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่น ้า ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่พานักของเหล่าทหารในช่วงสงคราม อาชีพหลักของ
ผู้คนที่นี่คือการประมง วัฒนธรรมอันโดดเด่นของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี ้คือการ ล่องเรื อกระด้ ง ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมอันงดงาม
ชาวบ้ านจะขับร้ องเพลงพื ้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิ งจะหยอกล้ อกันไปมานาที่พายเรื อมาเคาะกันเป็ นจังหวะดนตรี อย่าง
สนุกสนาน

ค่า

ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิ เศษสุ ด ๆ!! หลังจากท าอาหารเรี ย บร้ อยแล้ ว น าท่านล่ อ งเรื อ สู่ Hoi An Impressions Theme Park ชมโชว์ สุ ด
อลังการ ทีมีชือว่ า “ความทรงจาแห่ งเมืองฮอยอัน ” แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เรื องราวต่างๆของเมือง
ฮอยอัน ชมแสงสี เสีย งอันอลังการนักแสดงชายและหญิงกว่า 500 ชีวิต ให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับโชว์อนั น่าตื่นตาตื่นใจ
โรงแรม : PHO HOI RIVERSIDE RESORT หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว

ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล์ - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้ เวลาประมาณ 30-45 นาที)
เดินทางสู่ บานาฮิลล์ (ใช้ เวลาประประมาณ 30 นาที) จนถึงสถานีกระเช้ า พาทุกท่านนั่งกระเช้ าสู่บานาฮิลล์ ให้ ท่าน
ได้ เพลิดเพลินดื่มด่าไปกับวิวทิวทัศน์ ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้ าบานาฮิลล์เป็ นกระเช้ าลอยฟ้าราง
เดียวแบบไม่หยุดจอดเป็ นระยะทางที่ยาวที่สดุ ในโลก ได้ รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้
เวลาประประมาณ 15 นาที ) ขึน้ ไปถึงสถานี เฟรนช์ ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ ท และได้ ชื่นชมกับสุดยอดวิว
ทิวทัศน์ ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็ นรี สอร์ ทและสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ เนื่ องจากที่นี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทังปี
้ อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
้ ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้
จากนัน้ นาท่านสู่ สวนสนุ ก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น เกมส์สนุกๆ เครื่ องเล่นเบาๆ
จนถึงรถไฟเหาะ หากท่านไหนไม่สะดวกจะเล่นเครื่ องเล่นก็สามารถนัง่ รถรางชมสวนดอกไม้ และบริ เวณโดยรอบของบา
นาฮิลล์ได้ เช่นกัน หรื อจะเลือกช้ อปปิ ง้ ของที่ระลึกของสวนสนุก และ ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อนั สวยงามแบบ
พาโนรามาได้ ณ สะพานทอง ซึง่ แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของบานาฮิลล์
**ในรายการทัวร์ รวมค่ าเครื่ องเล่ นต่ างๆแล้ ว ยกเว้ น พิพธิ ภัณฑ์ ขีผ้ ึง้ , บ้ านผีสิง**
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กลางวัน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า
10.30 น.
12.25 น.

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในบาน่ าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ )
เดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมหลินอึง๋ แกะสลักด้ วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สดุ ในเวียดนาม ซึ่งมี
ทาเลที่ตงดี
ั ้ หัน หน้ าออกสู่ทะเลและด้ านหลังชนภูเขา ตังอยู
้ ่บนฐานดอกบัวสง่างามชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ ขอพร
ให้ ช่วยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู
้ ่บนชายหาดบ๊ ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์
18 องค์ เป็ นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ ด้วยคติธรรมอย่าง
ลึกซึ ้ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (ใช้ เวลาประประมาณ 30 นาที)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรื อเทียบเท่ า 3 ดาว

ดานั ง (ท่ าอากาศยานนานาชาติ ด านั ง ) - เชี ย งใหม่ (ท่ าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ ) (FD907 : 10.30 - 12.25)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติดานัง
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907
(มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
คณะเดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ : #Hashtag Central Vietnam ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิล์ 4 วัน 3 คืน
กาหนดการเดินทาง
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62

ผู้ใหญ่ พัก
2-3 ท่ าน
ท่ านละ
14,888.15,888.-

เด็กอายุไม่ เกิน
12 ปี (เสริมเตียง)
ท่ านละ
14,888.15,888.-

เด็กอายุไม่ เกิน
12 ปี (ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
14,888.15,888.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

3,500.3,500.-

10,043.10,988.-

** รายการทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 800 บาท/ท่ าน/ทริป) **
** ทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **

**โปรแกรมทัวร์ นีไ้ ม่ มีราคาเด็ก**
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การชาระค่าบริการ
1.1 ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้ าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงิน
ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ดแู ลเส้ นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได้ รับแจ้ งว่าชาระเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
1.2 ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
1.3 การชาระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้ าต้ องชาระก่อนเดินทาง 30 วัน หากหากไม่ชาระตามเวลาที่กาหนด ทางบริ ษัทขอ
อนุญาตยึดมัดจาทังหมดและยกเลิ
้
กการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ **ชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน สาหรั บวันสงการนต์
และวันหยุดช่ วงวันขึน้ ปี ใหม่ **
2. กรณีคณะออกเดินทางได้
2.1 คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
2.2 คณะจองไม่ถงึ จานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
3.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คื น ค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด **45 วั น ส าหรั บ วั น สงการนต์ แ ละ
วันหยุดช่ วงวันขึน้ ปี ใหม่ **
3.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
3.4 สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
3.5 บริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการเก็ บ ค่ าใช้ จ่ ายทั ง้ หมดกรณี ท่ านยกเลิ ก การเดิน ทางและมี ผ ลท าให้ ค ณะ
เดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (10ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.6 กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่ องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ ตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
3.7 กรณีที่ท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว และทางบริ ษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องคืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ กบั ลูกค้ า
(ตามเงื่อนไข ข้ อ1-ข้ อ3) ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ ว กับท่านเป็ นกรณีไป (อาทิ
กรณี ออกตั๋วเครื่ องบิน หรื อได้ ชาระค่าบริ การในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว ) โดยใช้ เวลา
ดาเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทาการ นับจากวันที่ได้ รับเรื่ อง
3.8 กรณีวีซา่ ผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
3.9 กรณี วีซ่าผ่านแล้ ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่ว่าด้ วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป
3.10 กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. เมื่อท่านทาการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทกุ ข้ อแล้ ว
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันนั
้ กท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้ อมคณะ
- ในกรณีมีความประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน, จานวนคนและมีคา่ ใช้ จ่ายตามที่ทางสายการบินกาหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลือกที่นั่งบนเครื่ องเนื่ องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็ น
แบบสุม่ ที่นงั่
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชานาญเส้ นทาง
5. ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
9. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** กรณีท่ ีต้องการซือ้ ประกันการเดินทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิเช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ(มินิบาร์ , น ้าดื่ม, บุหรี่ , เหล้ า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ ,
ค่ า ซั ก รี ด , ค่ า ธรรมเนี ย มหนั ง สื อ เดิ น ทาง, ค่ า น า้ หนั ก เกิ น จากทางสายการบิ น ก าหนดเกิ น กว่ า ก าหนด, ค่ า
รักษาพยาบาลกรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้ น
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้ าประเทศเวียดนามสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้ าวต้ องยื่ นวีซ่าเข้ า
ประเทศเวียดนาม (ค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่)
4. ค่าห้ องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ ข้างต้ น
5. ค่านากล้ องถ่ายรูป และกล้ องวีดีโอเข้ าวัด
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้ วยตัวท่านเอง
7. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
8. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 800 บาท/ท่ าน/ทริป)
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9. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ าทัง้ นี ข้ ึน
้ อยู่กับภาวะ

อากาศ และเหตุ สุ ด วิสั ย ต่ าง ๆ ที่ ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่ วงหน้ า และราคาอาจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้
ร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ**
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้ องชาระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดาเนินการ ออก
ตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUNDได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
2. ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่
เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติ อ ยู่บ ริ เวณทางออกประตูฉุก เฉิ น และผู้ที่ จ ะนั่งต้ อ งมี คุณ สมบัติ ต รงตามที่ ส ายการบิ น
กาหนด เช่ น ต้ อ งเป็ น ผู้ที่ มี ร่างกายแข็ งแรง และช่ วยเหลื อ ผู้อื่ น ได้ อ ย่างรวดเร็ วในกรณี ที่ เครื่ อ งบิ น มี ปั ญ หา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ูที่มีปัญ หาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. กรณี ช่วงเทศกาลหรื อ ประชุมนานาชาติ เป็ นสาเหตุทาให้ ห้องที่ท่านได้ ทาการรี เควสไว้ มี ไม่เพี ยงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลับจากที่รีเควสห้ อง Twin Room เป็ น Double Room หรื อ จากห้ อง Double Room เป็ น Twin Room
หมายเหตุ :
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรื อเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของไทยไม่อนุญาต
ให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง

TRIP CODE: GOG_ GQ1CNXDAD-FD002_SEP – DEC19

3.
4.

5.
6.

บริ ษั ทฯ สงวนสิท ธิ์ ในการที่ จะไม่ รับ ผิ ดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสี ยหาย อัน เกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ ทาง บริ ษั ทฯไม่
สามารถควบคุมได้ เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

-แนบมาในเล่ มพาสปอร์ ตด้ วย

