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 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ดานงั-กระเชา้ขึน้บานาฮลิล-์หมูบ่า้นฝร ัง่เศส-สวนสนกุ 

  พกัโรงแรม Mercure ระดบั4ดาว บนบานาฮลิล ์

 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

สายการบนิไทยเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ960 

(10.50-12.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ผ่านตวัเมอืง

ดานงั (Danang) เมอืงท่าส าคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมอืงดานังมคีวาม

หลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่วมากประวัตศิาสตร ์หาดทรายขาวทีข่ ึน้ชือ่ ววิทีส่วยงามของภูเขาหนิ

ออ่น รวมถงึรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วโลกเดนิทางมาเยอืน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านน่ังกระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์(BanaHills) ตืน่เตน้ตื่นตากับกระเชา้ไฟฟ้า ทีย่าวทีสุ่ด

แบบไม่หยุดแวะพักมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกบางๆ 

และอากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสมัผัสกบักระเชา้ทีเ่ราน่ังอยู ่ 

จากนัน้ใหท้่านไดส้ัมผัสหมูบ่า้นฝร ัง่เศส (French Village) ทีก่ารกอ่สรา้งไดรั้บแรงบันดาล

ใจมาจากหมูบ่า้นของฝร่ังเศสในศตวรรษที ่19 บานาฮลิลแ์ต่เดมิเคยเป็นเมอืงตากอากาศของเวยีดนาม

ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส กอ่นทีจ่ะถูกทิง้รา้งและไดรั้บการปรับโฉมใหก้ลับมาสวยงาม

และมชีวีติชวีาอกีครัง้  

น าทา่นพบกบัวลิลา่สวยงามแบบฝร่ังเศส สวนดอกไม ้วัด รา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาด

ใหญท่ีเ่รยีกไดว้า่เป็นเหมอืนดสินยีแ์ลนดข์องเวยีดนามมเีครือ่งเลน่ตา่งๆ สวนสนกุบานาฮลิลแ์ฟนตาซี

ปารค์(Fantasy Park) (รวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ทีไ่ม่

รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิกับสวนสนุกทีซ่อ่นอยูใ่นประสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นุกกับ

เครือ่งเลน่ตา่งๆ มตีัง้แตแ่บบเด็กๆ จนถงึตืน่เตน้แบบผูใ้หญ่ ไมว่่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ 

ปลาหมกึยกัษ์ ยงิปืน เครือ่งเลน่ 3D 4D 5D เป็นตน้ หรอืทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูไดท้กุมมุสวยๆ 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาต)ิ 

พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดบั 4ดาว 

กรณีลกูคา้เดนิทาง 3 ทา่น โรงแรมบนบานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น และไมม่กีารเสรมิเตยีง  

***หมายเหต ุส าหรบัหอ้งพกับนบานาฮลิลห์อ้งพกัครอบครวั 3 ทา่น *** 

-หอ้ง Family Superior (เตยีง 2ช ัน้ 1เตยีง, เตยีงใหญ ่1เตยีง) เพิม่ 300 บาทตอ่ทา่น 

-เลอืกเฉพาะพกัเดีย่วบนบานาฮลิล ์1คนื เพิม่ 2,000 บาทตอ่ทา่น 
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 2 บานาฮลิล-์สะพานมอื-สวนดอกไม-้อโุมงคเ์ก็บไวน-์เจา้แมก่วนอมิ-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-

สะพานแพง่ความรกั 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชมสะพานมอืสทีอง (Golden bridge) พลาดไม่ไดก้ับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮติที่สุด

ในตอนนี ้ดา้นหนา้ของสะพานมอืสทีองจะเป็นภาพมมุสงูทีม่องเห็นจุดต่างๆ บนภเูขา หากเป็นชว่งเชา้มี

หมอกบางๆก็ เป็นภาพทีส่วยงามดังจนิตนาการ  

ชมสวนดอกไม ้Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ทีัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มมีมุ

ถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชืน่สดุบนเขาสงู รวมไปถงึม ีโรงไวน ์Debay Wine Cellar ทีม่อีโุมงคใ์ต ้
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ดนิไวบ้ม่ไวน ์ใหเ้ก็บภาพอยา่งสวยงาม น าทา่นลงกระเชา้เดนิทางตอ่สูต่ัวเมอืงดานัง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยูแ่หลม

เซนิจร่า สถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่รวบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และจติใจของผูค้น ภายใน

วหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์่างๆ ตามความเชือ่ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้น

เจา้แมก่วนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยนืหัน

หลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมี

หนิออ่นแกะสลักเป็นรปู 18 พระอรหันตข์นาดใหญอ่ยูภ่ายในวัด วัดแหง่นีน้อกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ี่

ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึง่สถานที่ท่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดที่

สามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก  

น าทา่นชมสะพานมงักร (Dragon Bridge) สญัลักษณ์แหง่ใหมเ่มอืงดานังในโอกาสครบรอบ 

38ปี ที่เมอืงดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง ตอ้งแวะชม

ความสวยงาม และชมคารฟ์ดรากอ้น (Carp Dragon) ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานที่

พน่น ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึง่

คาร์ฟดรากอ้นนี้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพื่อที่เมือ่เตบิใหญ ่

เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายรา่งเป็นมงักรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ 

ชมสะพานแหง่ความรกั (Love Bridge Da Nang) เป็นทีน่ยิมของหนุ่มสาวคู่รักทีจ่ะมาซือ้

กญุแจคลอ้งใสส่ะพาน รมิแมน่ ้าหาน ซึง่มคีวามกวา้งใกลเ้คยีงกบัแมน่ ้าเจา้พระยา ประดับตกแตง่ดว้ยเสา

รปูหัวใจ และจากสะพานแหง่นีท้างดา้นหลังสามารถมองเห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 (เมนสูดุฟินเวยีดนามตน้ต าหรบั แหนมเนอืง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจนีหมป้ิูง) 
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พกัที ่Luxtery Hotel Danang หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

   3 ดานงั-หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น ัง่เรอืกระดง้-หมูบ่า้นหนิออ่น-ฮอยอนั-สะพานญีปุ่่ น 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นก ัม๊ทาน (Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกจิกรรม!! น ัง่

เรอืกระดง้ หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนั ตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพั่ก

อาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ีค่อื อาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรม

อันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะ

กนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั (Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ี

ช ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิออ่น หนิหยก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนั (Hoi An Ancient Town) ซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรม

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ซึง่มนต์เสน่ห์อยู่ที่บา้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200ปี มี

หลังคาทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันสถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการ

แกะสลัก  

ชมยา่นการคา้เมอืงทา่คา้ขายสมยัโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระทีว่ดักวางตุง้ ทีช่าวจนี

(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสริมิงคล มี

เรือ่งราวของสามกก๊ลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี้  
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ชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี  

ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้ง

เพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกวา่ 200ปี ซึง่สรา้ง

ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

แห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร 

โคมไฟซึง่เป็นสญัลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย 

(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนซูฟีูด อิม่อรอ่ย และกุง้มงักร) 

พกัที ่Luxtery Hotel Danang หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 

 

   4 ดานงั-ตลาดฮาน-กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดฮาน (Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาว

เวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื 

อาท ิภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาติ

เวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น น าทานเดนิทางสู่ท่าอากาศยานเมอืงดานัง 

เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารขนมปงั (บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝร่ังเศส หรอืเรยีก

อกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

13.15 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ961 (13.15-14.55) 

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

14.55 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พฤหสับด-ี

อาทติย ์
30 มถินุายน-03 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

อาทติย-์พุธ 10-13 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 16-19 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ี

อาทติย ์
21-24 กรกฎาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 29 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 06-09 สงิหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 27-30 สงิหาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 17-20 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ี

อาทติย ์
22-25 กนัยายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ี

อาทติย ์
29 กนัยายน-02 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 01-04 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 08-11 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 22-25 ตลุาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 6,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ เก็บคา่ทัวรส์ว่น

ทีเ่หลอื 30 วันกอ่นการเดนิทาง 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
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6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

7. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย 

 

อตัราไมร่วม 

1. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (1,000 บาท) ตลอดการเดนิทาง 

สว่นของหัวหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แตค่วามพึง่พอใจในการบรกิาร 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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 

 


