
Page 1 of 14 

 

 

 

Code: IG14-VNM-DAD05-32VZ-May-Sep-9-A220419 

 

บนิดว้ยสายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ) : ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 

VZ960 BKK(สวุรรณภมู)ิ – DAD(ดานงั) 10.50 – 12.30 

VZ961 DAD(ดานงั) – BKK(สวุรรณภมู)ิ 13.15 – 14.55  

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตร่วมถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 
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 ฟรหีมวกเวยีดนามทา่นละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรม ดานงั 2 คนื 3 ดาว 

 

 

DAY1  กรงุเทพฯ(สวุรรณภูม)ิ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – ลอ่งเรอืกระดง้ – ฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – 

ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขที1่01 – วดักวางตุง้ (–/–/D) 

 

08.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ) โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาใน

การเช็คอนิ สายการบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง*  

10.50 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ) เทีย่วบนิ

ที ่VZ960 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
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**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  ** 

 

น า้หนกักระเป๋าทีไ่ดร้บั 
ราคาตอ่เทีย่ว 

(บาท) 

15 กโิลกรมั 550 

20 กโิลกรมั 650 

 

12.30 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม  

น าทา่นท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอื

กระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี

 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่

ไฟโฟฮอยอนั เป็นศนูยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอนั

ไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ที่เมอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอันใน

ปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโก

และรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทนุท าโครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง

เวยีดนาม 

น าทา่นชม  

- สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรง

กลางสะพานมเีจดยีท์รง  
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- ขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่กา่แกข่องเมอืงฮอยอนั สีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ นกับ

ชาวจนี บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝู เป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุ

กเกีย้นทีม่แีซเ่ดยีวกนั  

- บา้นเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็น

รา้นบูตกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อ

สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 

จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็

จะรูส้กึว่าเมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกันอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ 

บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ   

น าทา่นเดนิทางสู ่ วดักวางตุง้  ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋นทีนั่บถอืกวนอ ูใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออกเรอื

คา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสามกก๊ลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี ้

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY2 วดัหลนิอึง๋ – ข ึน้กระเชา้บานา่ฮลิล ์– สะพานมอืสทีอง –  สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ – น ัง่รถราง – สวน

ดอกไมฝ้ร ัง่เศส – สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกัดานงั  (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีส่ดุใน

เวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลนิอึง๋มี

ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อน

แกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

 

น าท่านสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานา่ฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใช ้

เวลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 

โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานคิมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบ

สงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็น

เวลานาน ปัจจบุนัรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้ม

กับไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยัง

ยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล ์ 

น าทา่นขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 ม.จากระดับน ้าทะเล เพือ่เดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล ์

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์เป็น

สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนงึ

ทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่ง
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เต็มอิม่  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบานา่ฮลิล ์ 

จากนัน้อสิระทา่นที ่สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ (ราคาทวัรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเลน่ 

ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ป

ป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  

น าทา่น น ัง่รถรางโบราณ ขึน้เขาเพือ่เขา้ชมอโุมงคโ์รงเก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่ ี

ความลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภูมอิยูท่ี่ 16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรับ

การบม่ไวน ์สถานทีแ่หง่นีถ้กูเรยีกวา่ “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้

ตัง้แตปี่ 1923 สมยัลา่อาณานคิมของฝร่ังเศษ   

 

หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ดีอกไม ้

หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อสิระ

เดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย 



Page 7 of 14 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกัดานงั ทีน่ยิมของหนุ่มสาวคูรั่กกนัมาซือ้กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน  

น าทา่นชม สะพานมงักร อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน 

ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม 

พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมืองดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น 

LANDMARK แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY3 หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน – ตลาดฮาน – โบสถส์ชีมพู – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – กรุงเทพฯ

(สวุรรณภมู)ิ (B/–/–) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแห่งหนึง่อยูใ่นตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก

ในเรื่องงานฝีมอื การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรือซือ้งานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอา

กลับไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น   

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตัง้อยู่ร ิมแม่น ้ าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ า ดา้นหนา้ตลาดมี

ประตมิากรรมรมิแมน่ ้าเป็นรปูปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของที่

ระลกึ เสือ้ผา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 
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น าท่านชม โบสถค์รสิตส์ชีมพู (DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยูบ่นถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานัง  ตัว

อาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพูออ่นทัง้หลัง โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้สมัยตกเป็นอาณานคิมของ

ฝร่ังเศสและเป็นโบสถแ์หง่เดยีวในเมอืงดานังท าใหท้ีน่ีเ่ป็นศนูยร์วมหลักของชาวครสิตใ์นเมอืง   

 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม 

13.15 ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดย สายการบนิเวยีตเจ็ท (VZ)  เทีย่วบนิที ่VZ961 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**ไมร่วมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง แตถ่อืข ึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  ** 

 

น า้หนกักระเป๋าทีไ่ดร้บั 
ราคาตอ่เทีย่ว 

(บาท) 

15 กโิลกรมั 550 

20 กโิลกรมั 650 

 

14.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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*********************************************************************** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

พักเดีย่ว 

เพิม่อตัรา ทา่นละ 

18 – 20 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 

20 – 22 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 

27 – 29 พฤษภาคม 2565 9,999 3,000 

10 – 12 มถินุายน 2565 9,999 3,000 

15 – 17 มถินุายน 2565 9,999 3,000 

17 – 19 มถินุายน 2565 9,999 3,000 

24 – 26 มถินุายน 2565 9,999 3,000 

29 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 

01 – 03 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 

08 – 10 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 9,999 3,000 

05 – 07 สงิหาคม 2565 9,999 3,000 

17 – 19 สงิหาคม 2565 9,999 3,000 
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19 – 21 สงิหาคม 2565 9,999 3,000 

26 – 28 สงิหาคม 2565 9,999 3,000 

02 – 04 กนัยายน 2565 9,999 3,000 

09 – 11 กนัยายน 2565 9,999 3,000 

16 – 18 กนัยายน 2565 9,999 3,000 

23 – 25 กนัยายน 2565 9,999 3,000 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,200 บาท ตอ่ ทรปิ ตอ่ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถให้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น

เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  5,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

   

ขอ้ส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดย

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่

จ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

- เง ือ่นไขและขอ้จ ากดัในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ท ัง้นี้

นกัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เช่น การฉดีวคัซนี การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 และการ

ลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

คา่ภาษีน ้ามันทกุแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนยีมการกระเป๋าสมัภาระถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณา

ตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) **  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มัคคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
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- คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ในกรณี

มงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

- คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 USD 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านักในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่อง  และค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่

สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน  

- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสายการบนิ และ 

รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บกอ่นเดนิทางทกุท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

- คา่ตรวจ RT PCR ทีไ่ทยกอ่นเดนิทาง 72 ชม. หรอื ATK(มใีบรบัรอง) กอ่นเดนิทาง 24 ชม. อยา่งใดอยา่งหนึง่    

- โรงแรมกกัตวั 1 คนื เพือ่รอผลตรวจ PCR(TEST&GO) 

 

เง ือ่นไขการจอง  

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 6,000 บาท หลังจากสง่

เอกสารยนืยันการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี ้กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ 

ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ 

เนื่องจากทกุพีเรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

คา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทางหรือตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไม่ช าระภายใน

ระยะเวลาทีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ าให ้

ทา่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่า

ทวัรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

*ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายตามจรงิ 

เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
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- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร์ เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแตล่ะประเทศ หรอืการยกเลกิ

เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลกูคา้ โดยยดึตามนโยบายของ

สายการบนิและโรงแรม และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณี

ทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ  

ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

- หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทาง

บรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอบุตัเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

- ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทาง

หรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง

ออกนอกประเทศได ้

 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีค่วรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กทา่น

เดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุ

ครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถาม

เพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณี

ทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ 

และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่าง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วัน

กอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อจัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่วา่สว่นใด

สว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

- อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับ

สว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิ

บนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร 

เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้
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- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิทจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดรั้บบรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื

คา่ใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้

ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้

ใดหนา้หนึง่หลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรือ 

เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการ

ตา่งประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่ริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋ว

เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นได ้

น่ังดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน 

บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 

การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

** ขอขอบพระคณุทุกทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


