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วนัแรก กรงุเทพฯ ● สนามบนิดานงั ● เว ้● พระราชวงัเว ้● ตลาดDong Ba ● ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม  

            (-/ขนมปงับ ัน๋หมี/่เย็น) 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเวยีดเจ็ทแอรเ์วย ์

VIETJET AIR  

โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิ VZ 960 

 

 

 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหนิอ่อนเป็น

เมืองท่าทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงน้ีเจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้น

ชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญั ** บรกิารขนมปงับ ัน๋หมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวยีดนาม

หรอืแซนวชิเวยีดนาม** 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงามและทรงคณุคา่วฒันธรรม

ที่มีแบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดร้ับการยนืยันจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศ

เวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง น าท่านชม พระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน 

พระราชวังแห่งน้ีสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์ห
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วยีน  13 พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ีตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอันยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้ก

สรา้งขึน้ตามแบบแผนความเชือ่ของจนี 

 

จากนัน้ อสิระชอปปิงที ่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึ

เป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใชท้ั่วไป 
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ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

น าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 

จากน ัน้  พกัที ่Jasmine Hotel or Alba Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีส่อง เว ้● เจดยีเ์ทยีนมู ่● สสุานกษตัรยิไ์คดงิห ์● น ัง่สามลอ้ซโิคล ่● ดานงั ● บานาฮลิล ์  (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชัน้ซึง่แต่ละชัน้แทนภพต่าง ๆ ของ

พระพุทธเจา้ ตัง้เดน่อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอม จากนัน้ น าทา่นชม สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์สสุานแห่งน้ีเป็นเพียง

สุสานเดยีวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดนิขึน้

สสุานไดร้ับการตกแตง่เป็นบันไดมังกรอนัโออ่า่ 

  

(หมายเหตุ : ต ัง้แต ่เดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไป ขอสงวนสทิธิไ์มไ่ป สุสานกษตัรยิไ์คดงิห)์   

พิเศษ!! น าท่านน ัง่รถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของ

เวยีดนาม 

(ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD 
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บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั 

จากน ัน้ เดนิทางสู่ บานาฮลิล ์บานาฮิลล์เป็นที่

ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวยีดนามกลางได ้

คน้พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง

เวยีดนามไดม้ีการสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบน

ภูเขาสรา้งที่พักโรงแรมสิง่อ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ เพื่อใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อน

ในระหว่างการรบระหว่างที่น่ังกระเชา้ดว้ย

ความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะได ้

เห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก Toc Tien และ 

ล าธาร Suoi no (ในฝัน)  จากน ัน้  น ั่ง

กระเชา้ขึน้สู่บานาฮลิล ์กระเชา้แห่งบานาฮลิลน้ี์ไดร้ับการบันทกึสถิตโิลกโดย World Record ว่าเป็น

กระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวที่สดุประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้

ทีส่งูทีส่ดุที ่1,294 เมตรนักท่องเทีย่วจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดม ี เมฆลอยต า่กวา่กระเชา้ พรอ้ม

อากาศบรสิทุธิอ์นัสดชืน่จนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าวา่ทีน่ี่ไม่ใชยุ่โรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็นเฉลีย่

ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จุดที่สูงทีสุ่ดของบานาฮลิลม์ีความสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนืป่าที่

อุดมสมบูรณ์  น าท่านชม สะพานสทีอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง

สวยงาม บนเขาบานาฮลิล ์
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  จุดที่สรา้งความตื่นเตน้ใหนั้กท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซ ึ่งเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ

จนิตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมค่าเคร ือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ 

หุน่ข ีผ้ ึง้ท ีไ่มร่วมใหใ้นรายการ)ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของบานาฮลิลท์่านจะไดพ้บกบัเครื่องเลน่ในหลายรูปแบบ

เชน่ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอืน่ ๆ ถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุก ๆ เครือ่งเล่น

เบา ๆ รถไฟเหาะแมงหมุนเวยีนหัวตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสั่นประสาทอกีมากมายหรอืชอปปิงซือ้ของที่

ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที่ใหท้่านได ้

สนุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ 
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เย็น   บรกิารอาหารเย็น แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานาฮลิล ์

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั **โรงแรม Mecure Bana Hill French Village บนบานาฮลิล ์

  

 

 

วนัทีส่าม บานาฮลิล ์● วดัลนิหอ์ ึง๋ ● เมอืงโบราณฮอยอนั ● หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ● น ัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั ● วดัจนี ● 

    บา้นโบราณ ● สะพานญีปุ่่ น ● ศาลกวนอ ู● สะพานมงักร    (เชา้/กลางวนั/

เย็น) 
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07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  สักการะ วดัลินห์อ ึง๋เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของ

เมืองดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่

บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความ

เชือ่ของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียังมรีูปปั้นปูน

ขาวเจา้แม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร

ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง  35 เมตรยืนหันหลงั

ใหภู้ เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอก

ชายฝ่ังวัดแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอีกหนึ่ง

สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิทีส่วยงามชองเมอืง ดานัง  

จากน ัน้   เดนิทางสู่ “เมอืงโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอันนั้นอดตีเคยเป็นเมืองท่า การคา้ที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน

เอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก

องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม แมว้า่จะผ่านการบูรณะขึน้เรื่อย ๆ 

แต่ก็ยังคงรูปแบบของเมอืงฮอยอันไวไ้ดน้ าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอย

อนั 
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เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้มงักร โต๊ะละ 1 ตวั 

จากนัน้  เดนิทางสู่หมู่บา้นก ัม๊ทานสนุกสนานกับการน ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village 

หมู่บา้นเล็ก ๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พักอาศัยของ

เหล่าทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม 

ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพื้นเมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะ

ดนตรสีดุสนุกสนาน (ไมร่วมคา่ทปิคนพายเรอื ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)  

จากนัน้  น าท่านชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลาย

รุ่น วัดน้ีมีจุดเดน่อยู่ทีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื 

การน าธูปที่ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Sky บา้น

โบราณ ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้นไมท้ีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุของเมือง

ฮอยอนั สรา้งมากวา่ 200 ปี ปัจจุบันไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและยังเป็นทีอ่ยู่อาศยัของทายาทรุ่นที่

เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี ญี่ปุ่ น 
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และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบูตคิ ดา้นหลังตดิถนนอีกสายหนึ่งใกล ้

แม่น ้าทูโบนมปีระตอูอกไม ้สามารถชมววิทวิทัศนแ์ละเห็นเรอืพายสญัจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอย่างด ี  

  

น าชม   สะพานญี่ปุ่ นซึ่งสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้

ศกัดิส์ทิธิ ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตวัอยู่ที่อนิเดยีและ

หางอยู่ทีญ่ี่ปุ่ น ส่วนล าตัวอยู่ทีเ่วยีดนาม เมื่อใดที่มังกรพลกิตวัจะเกดิน ้าท่วมหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่ นจงึ

สรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพื่อก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอ ูซึง่อยู่

บนสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะน า

สนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่

นักท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของที่ระลึก 

เ ป็นของฝากกลับบา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น 

กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้  จากนัน้ น าท่านชม

สะพานมงักร Dragon Bridge อกีหนึ่งที่

เที่ ย วดา นังแห่ ง ใหม่สะพานมั ง ก ร ไฟ

สัญลักษณ์ความส า เ ร็ จ แห่ ง ใหม่ของ

เวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความ

กวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ัง

ของแม่น ้าฮนัประเทศเวยีดนามสะพานมังกรถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วดานัง เป็นสัญลักษณ์ของ

การฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ย

สถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีไ่ดร้ับแรงบันดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กว่าหนึ่งพัน

ปีมาแลว้ 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LAVENDER DANANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตรฐานเวยีดนาม 
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(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีส่ ี ่  ดานงั ● ชอปปิงตลาดฮาน ● กรงุเทพฯ                    ( เชา้/-/- 

) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิเทีย่วและชอปปิงในตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บุหรี ่และของกนิ

ตา่ง ๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานงั 

13.15 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเวยีดเจ็ทแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่

VZ 961 

14.55 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

....................................................................................................................... 

หมายเหตุ : 

1. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎิ

เสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศ หรอื สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกดิเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯ (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วตัถดุบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบั

ในรสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเองและ

บคุคลอืน่ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง หรอื ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการ

บนิ 

6. รปูภาพในโปรแกรมเป็นรปูภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่น ัน้ 

 

**ท ัง้นี ้กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมดัจ าแลว้  

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเง ือ่นไขท ัง้หมด** 
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อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางทวัร ์มหศัจรรย.์..บานาฮลิล ์เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คนื บนิ VZ 

วนัเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง 

จอยแลนด ์

(ราคาไมร่วม

ต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

07 – 10 ก.พ. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

11 – 14 ก.พ. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

18 – 21 ก.พ. 63 34 11,900 11,900 10,900 8,900 4,000 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

11 – 14 ม.ีค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

20 – 23 ม.ีค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

24 – 27 ม.ีค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

04 – 07 เม.ย. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

05 – 08 เม.ย. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 

63 
34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

02 – 05 พ.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

03 – 06 พ.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

08 – 11 พ.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

28 – 31 พ.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

05 – 08 ม.ิย. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,000 

18 – 21 ม.ิย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

26 – 29 ม.ิย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

04 – 07 ก.ค. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

05 – 08 ก.ค. 63 34 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

11 – 14 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

16 – 19 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

23 – 26 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 
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25 – 28 ก.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

01 – 04 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

06 – 09 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

09 – 12 ส.ค. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

20 – 23 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

03 – 06 ก.ย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

11 – 14 ก.ย. 63 34 12,900 12,900 11,900 9,900 4,500 

17 – 20 ก.ย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

25 – 28 ก.ย. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

03 – 06 ต.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

09 – 12 ต.ค. 63 34 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

 

**ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละ

ต ัว๋เคร ือ่งบนิแลว้** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ 

 คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
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 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิอาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ 

ซกัรดี ทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การ

นดัหยุดงาน,  การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ, ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทุกทา่นค่ะ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะ แตไ่มบ่งัคบั

ทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระ

กอ่นเดนิทาง 30 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุป๊) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล

, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่า่

กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

ท าการเลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 
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เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทั

ฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการ

ยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิ์

เล ือ่นวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการ

เดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ

ในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯ มสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึ

และไม่สามารถเดนิทางได ้บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ หนงัสอืเดนิทาง

หา้มขาด หา้มช ารดุ หา้มเปียกน า้ หา้มสแตมป์ตวัการต์ูนหรอืสแตมป์อยา่งอ ืน่ทีไ่ม่ใชส่แตมป์จากศุลกากร

ของประเทศน ัน้ๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญัอย่างยิง่ ไม่เช่นน ัน้พาสปอรต์ของทา่นจะไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทวัรจ์ะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆไดท้กุกรณี 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจาก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ หรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีที่

เกดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สุดวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้, เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไม่สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน า้มนัหรอืค่าเงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน า้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊ม

ลายการต์ูน ทีไ่ม่ใช่การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่น

กอ่นการเดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 

อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้

เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ท ีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆท ัง้ส ิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ย

คา่ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

(Triple Room)  
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หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ตดิกนับางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

   โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแต่

ละช ัน้จะม ี เพยีงไม่ก ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไม่ไดต้ดิกนัและ

อาจจะไดค้นละช ัน้และบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ ๆ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

โปรดทราบ 

1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนทีเ่หลอืในเวลาที่เจา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหล้กูคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน 

ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คยีงกัน

ทดแทน ทัง้น้ี ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตุการณด์ังกล่าวถอืเป็นเหตุสุดวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯไดพ้ยายาม

อย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตน้ีุมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนื

เงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก

กรณี 

4. การยื่นขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ที่ลูกคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยื่นเอกสารของลูกคา้แต่ละกรุ๊ป และปรมิาณงานในช่วง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยื่นวซี่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวซี่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซี่า กรุณายื่นเอกสารตามชนิดและเงื่อนไขที่เจา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่

ดแูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผลและจะไม่คนืค่าวซีา่ใน

ทุกกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ
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เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

หรือ ดว้ยเหตุสุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายที่ลูกคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณีลูกคา้

ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่ง

โดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรือ ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้

เครื่อง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืลา่ชา้ 

หากกระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และที่

ส าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวร์จะรวมกรมธรรม์ประกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถึงการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพ

ระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

14.  โปรแกรมทัวร์น้ีบริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบริษัทที่เป็น

ผูด้ าเนินการทัวรโ์ปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่บริษัท

ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


