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

/-/เย็น) 

07.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประตู 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

10.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงัโดยเทีย่วบนิ FD 636 ** มบีรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัวนัเดนิทางพเีรยีด ต ัง้แต ่30 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขา

ไป ออกจาก ดอนเมอืง กรงุเทพฯ เวลา 09.50 น. ถงึ ดานงั เวลา 11.30 น. เวลานดัหมายทีด่อนเมอืง เวลา 07.00 

น. 

(กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 
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12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม 

ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 

เมอืงดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขา

หินอ่อนเป็นเมืองท่าที่ส าคัญและเป็นเมืองใหญ่

อันดับ4 ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจรญิและ

เตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็น

เมืองท่าที่ส าคัญ จากนั้น เดินทางเขา้สู่ เมอืง

เ ว ้ เ มื อ ง ที่ มี ค ว า ม เ จ ริญ รุ่ ง เ รื อ ง ใ น อดีต 

โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรม

ทีม่แีบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดร้ับการยนืยันจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียู่ในประเทศเวยีดนาม(ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) น าท่านเยี่ยมชมพระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีนพระราชวงั

แห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 

พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ีตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึน้ตาม

แบบแผนความเชือ่ของจนีจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหอมรอบ

นอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป 

   

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูอาหารทอ้งถิน่ เช่น แหนมเนอืง,ขนมเบือ้งญวณ,ไวน์แดง

ทอ้งถิน่ ทา่นละ 1 แกว้ และเมนูอ ืน่ๆอกีมากมาย 
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จากน ัน้  น าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 

พกัที ่Jasmine Hotel or Thanh Lich Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตรฐานเวยีดนาม  

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

วนัทีส่อง เจดยีเ์ทยีนมู ่● สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์● น ัง่สามลอ้ซโิคลช่มเมอืงเว ้● ดานงั ● บานาฮลิล ์ (เชา้/

กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

จากนัน้ น าท่านชม เจดยีเ์ทยีนหมู่ ทรงเก๋งจีนแปด

เหลีย่มสูงลดหลั่นกัน 7 ชัน้ ซึง่แต่ละชัน้แทน

ภพต่างๆของพระพุทธเจา้ ตัง้เด่นอยู่รมิฝ่ังแม่

น ้าหอม จากนัน้ น าชมสุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์

สุสานแห่ง น้ีเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการ

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก

เขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดินขึ้น

สุสานไดร้ับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ

อา่ 

(หมายเหตุ: ต ัง้แต ่เดอืนกมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป ขอสงวนสทิธิไ์มไ่ป สุสานกษตัรยิไ์คดงิห)์ 

พเิศษ!!น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจดุเดน่และเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม  

(ไมร่วมคา่ทปิใหแ้กค่นขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ)    

เทีย่ง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนอูาหาร SEA FOOD)  
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จากน ัน้ น าท่านชอ้ปป้ิงทีร่า้นเยือ่ไผ ่รา้นไขมุ่ก และรา้นหนิออ่น 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานงั 

น าทุกทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์เป็นที่

ตากอากาศที่ดทีี่สุดในเวยีดนามกลางได ้

คน้พบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขา้มาปกครอง

เวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบน

ภูเขาสรา้งที่พักโรงแรมสิง่อ านวยความ

สะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อน

ในระหวา่งการรบระหวา่งที่น่ังกระเชา้ดว้ย

ความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะได ้

เห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก Toc Tienและ

ล าธาร Suoi no (ในฝัน)  จากนั้น น ั่ง

กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แห่งบานาฮลิลน้ี์ไดร้ับการบันทกึสถติโิลกโดยWorld Record วา่เป็นกระเชา้

ไฟฟ้าทีย่าวทีส่ดุประเภท Non Stopโดยไม่หยุดแวะมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุที่ 

1,294 เมตรนักท่องเทีย่วจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต า่กวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธิอ์นั

สดชืน่จนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าว่าที่น่ีไม่ใชยุ่โรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 

10 องศาเท่านัน้จุดที่สงูที่สดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนืป่าที่อุดมสมบูรณ์ น าท่านชม 

สะพานสทีอง สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ลา่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลกัษณอ์ย่างสวยงาม บนเขาบานาฮลิล ์
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 จุดที่สรา้งความตืน่เตน้ใหนั้กท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการทีซ่ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการ

ของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park(รวมค่าเคร ือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ หุ่นข ีผ้ ึง้ท ีไ่ม่

รวมใหใ้นรายการ)ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของบาน่าฮลิลท์่านจะไดพ้บกบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบเชน่ทา้ทายความ

มันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิและอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครือ่งเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุน

เวยีนหัวตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสัน่ประสาทอกีมากมายหรือชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจ

และอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มทีใ่หท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครือ่งเลน่นานาชนิดอย่าง

จุใจ 
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เย็น  บรกิารอาหารเย็น แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานาฮลิล ์

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

  

 

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

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

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

โรงแรม 

จากนัน้  แวะสกัการะ วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวดัทีใ่หญ่ที่สุด

ของเมืองดานังภายในวหิารใหญ่ของวัด

เป็นสถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองค์

ต่างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบน้ี

นอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอมิ

ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรตัง้อยู่บนฐาน

ดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยืนหันหลังใหภู้เขา

และหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดั

แห่งน้ีนอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเที่ยว

ทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง 

จากน ัน้  เดนิทางสู่ “เมอืงโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอันนัน้อดตีเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนย์กลางของการ แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองคก์าร

ยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานทีส่ าคญัทางประวัตศิาสตร ์

แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึน้เรื่อยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไวไ้ดน้ าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับ

อากาศเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงฮอยอนั 
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เทีย่ง           บ ริก า ร อ าห า ร ก ล า ง ว ัน  ณ 

ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่หมู่บ ้านก ั๊มทาน 

สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น ั่งเร ือ

ก ร ะ ด้ ง Cam Thanh Water 

Coconut Village หมู่บา้นเล็กๆใน

เมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิ

แม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ี เป็นที่

พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลัก

ของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่าง

การลอ่งเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพื้นเมือง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็น

จังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน (ไมร่วมคา่ทปิใหแ้กค่นพายเรอื ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

จากน ัน้ น าทา่นชมวดัจนีเป็นสมาคมชาวจีนทีใ่หญ่และเก่าแก่ที่สดุของเมืองฮอยอันใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น 

วัดน้ีมีจุดเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญตอ่อายุโดยพธิสีมัยโบราณ คอื การ

น าธูปที่ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Sky บา้นโบราณ 
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ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามที่มีฐานะด ี ชมบา้นไมท้ี่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน 

สรา้งมากว่า 200 ปี ปัจจุบันไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของ

ตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น และ

เวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบูตคิ ดา้นหลงัตดิถนนอกีสายหนึง่ใกลแ้ม่น ้าทูโบน

มปีระตอูอกไม ้สามารถชมววิทวิทัศนแ์ละเห็นเรอืพายสญัจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอย่างด ี 

  

น าชม  สะพานญีปุ่่ นซึง่สรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ที่

สรา้งขึน้เพื่อสวดส่งวญิญาณมังกร ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่ามี มังกรอยู่ใตพ้ภิพสว่นตัวอยู่ที่อนิเดยีและหางอยู่ทีญ่ีปุ่่ น 

ส่วนล าตัวอยู่ที่เวยีดนาม เมื่อใดที่มังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าท่วมหรือแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่ นจงึสรา้งสะพานน้ีโดย

ตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพือ่ก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอซู ึง่อยู่บนสะพาน ญีปุ่่ นและที่

ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กท่องเทีย่วท่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็น

ของฝากกลับบา้นไดอ้ีกดว้ย เช่น กระเป๋า

โคมไฟ เป็นตน้ 

จากน ัน้   น าท่ า น  ชมสะพานม ังกร  Dragon 

Bridge อีกหนึ่งที่ เที่ยวดานังแห่งใหม่

สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเร็จแห่ง

ใหม่ของเวยีดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร 

ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชือ่มต่อสอง

ฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮันประเทศเวียดนาม

สะพานมังกรถูกสรา้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืน

คนืประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของ

ประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีไ่ดร้ับแรงบันดาล

ใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Regina Danang Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมที่

เขา้พักจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเท่ากนั) 

 

วนัทีส่ ี ่  ดานงั ● ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน ● กรงุเทพฯ                   (เชา้/-/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนิด เชน่ผา้ เหลา้ บุหรี ่และของกนิต่างๆ 

เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง   

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานงั 

12.40 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD637 

** มบีรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

14.20 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

หมายเหตุ : ส าหรบัวนัเดนิทางพเีรยีด ต ัง้แต ่30 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงเวลาบนิ ขา

กลบั  

ออกจาก ดานงั เวลา 12.00 น. ถงึ ดอนเมอืง กรงุเทพฯ เวลา 13.35 น. (กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

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

หมายเหตุ : 

1. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิรวมถงึเวลาบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศ หรอื สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกดิเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการปิดของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆรวมถงึรา้นอาหารโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ (ซึง่

ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

2. อาหารทอ้งถิน่ รูปแบบ วตัถดุบิและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนยิมของคนทอ้งถิน่ ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัใน

รสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เทา่น ัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั 

4. ลูกคา้จะตอ้งปฎบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเองและ

บคุคลอืน่ 

5. ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง หรอื ในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

6. รปูภาพในโปรแกรมเป็นรปูภาพเพือ่ใชป้ระกอบการโฆษณาเทา่น ัน้ 
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**ท ัง้นี ้กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางทกุหนา้อยา่งถีถ่ว้น หากลูกคา้จา่ยเงนิมดัจ าแลว้  

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ลูกคา้ยอมรบัในเง ือ่นไขท ัง้หมด** 

อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางทวัร ์มหศัจรรย.์.บานาฮลิล ์เว ้ดานงัฮอยอนั 4 วนั 3 คนื บนิ FD 

เร ิม่เดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง 

จอยแลนด ์

(ราคาไมร่วม

ต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

14 – 17 ก.พ. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

21 – 24 ก.พ. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

28 ก.พ. – 02 ม.ีค. 

63 
34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

06 – 09 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

13 – 16 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

20 – 23 ม.ีค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

27 – 30 ม.ีค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

17 – 20 เม.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

08 – 11 พ.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

15 – 18 พ.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

22 – 25 พ.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

29 พ.ค. – 01 ม.ิย. 

63 
34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,000 

05 – 08 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

12 – 15 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,000 

19 – 22 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

26 – 29 ม.ิย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

03 – 06 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

10 – 13 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

17 – 20 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 
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24 – 27 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

25 – 28 ก.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

31 ก.ค. – 03 ส.ค. 

63 
34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

07 – 10 ส.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

12 – 15 ส.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

14 – 17 ส.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

21 – 24 ส.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

28 – 31 ส.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

03 – 06 ก.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

24 – 27 ก.ย. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

01 – 04 ต.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

08 – 11 ต.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

10 – 13 ต.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

11 – 14 ต.ค. 63 34+1 14,900 14,900 13,900 11,900 4,500 

15 – 18 ต.ค. 63 34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

22 – 25 ต.ค. 63 34+1 15,900 15,900 14,900 11,900 4,500 

23 – 26 ต.ค. 63 34+1 16,900 16,900 15,900 12,900 4,500 

29 ต.ค. – 01 พ.ย.

63 
34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

31 ต.ค. – 03 พ.ย.

63 
34+1 13,900 13,900 12,900 10,900 4,500 

 

 

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

เคร ือ่งบนิแลว้** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเง ือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอบุตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดั

หยุดงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้

ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิ

คะ่) 

 

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 จะหกัค่าใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  
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 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์60%จากราคาขาย และยดึเงนิมดัจ าท ัง้หมดไมว่า่กรณี

ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท า

การเลือ่น            การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิ์

เล ือ่นวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการ

เดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เคร ือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์

บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหาก

อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ

หรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะ

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเง ือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เคร ือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน า้ การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราปั๊มลาย

การต์ูน ทีไ่มใ่ชก่ารประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทกุคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 

อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้

เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัร ์

วา่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ท ีอ่ยูเ่หนอืการควบคุม

ของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

 การทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามน ัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพือ่เป็นการสง่เสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดงักลา่ว คอื รา้นยา,รา้นไมไ้ผ ่รา้นหตัถกรรม เป็นตน้ หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจา่ยคา่

ทวัรเ์พิม่ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจดัและ

อาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  
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รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพกัแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

(Triple Room)  

หอ้งพกัแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนับางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1เตยีงใหญก่บั 1 

เตยีงเสรมิ 

 โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อีา่งอาบน า้บางโรงแรมแต่ละ

ช ัน้จะมเีพยีงไมก่ ีห่อ้ง ซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพกัอาจจะไมไ่ดต้ดิกนัและอาจจะได้

คนละช ัน้และบางโรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาที่เจา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดัชือ่

ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน 

ภัยธรรมชาต ิเที่ยวบินถูกยกเลกิ ฯลฯ บริษัทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อื่นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน

ทดแทน ทัง้น้ี ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณด์งักลา่วถอืเป็นเหตสุุดวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่าง
สดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตน้ีุมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
3. กรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้ส่งผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดในทุก

กรณี 
4. การยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ที่ลูกคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วนั (ขึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆ
ของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็ว
กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนิดและเงื่อนไขที่เจา้หนา้ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวี
ซา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยื่นวซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่
ดแูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืค่าวซีา่ในทุก
กรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ
เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้
ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆที่จัดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถือว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้
บรกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื 
ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายที่ลกูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ย
บัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เน่ืองจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความเสีย่ง
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โดยแบ่งสัมภาระและของใชจ้ าเป็นส่วนหนึ่งแยกไวใ้นกระเป๋าอีกใบหนึ่งเพื่อโหลด หรือ ถือขึน้เครื่อง (กรณีถือขึน้
เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หาก

กระเป๋าเดนิทางสูญหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดือนในการเรียกรอ้งความรับผิดชอบจากสายการบิน และที่ส าคัญ 
ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกันสขุภาพ
ทุกกรณี เช่น ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสุขภาพระหวา่ง
เดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉินทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

14.  โปรแกรมทัวรน้ี์บรษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนินการ
ทัวร์โปรแกรมน้ีไดต้ลอดเวลา ทัง้น้ี บริษัทฯขอจ ากัดความรับผิดชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่บริษัทไดร้ับจรงิตาม
หลกัฐานทางบัญชเีท่านัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


