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13.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ

ไทยเวยีตเจ็ท (VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

15.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม โดย เทีย่วบนิที ่VZ 962 

17.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และภเูขาหนิออ่นเป็น

เมอืงทา่ทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้น

ชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ  

จากนัน้  น าทา่นชมสะพานมงักร Dragon Bridge อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วดานังแหง่ใหมส่ะพานมงักรไฟสญัลักษณ์

ความส าเร็จแหง่ใหมข่องเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เชือ่มตอ่สอง

วนัแรก  สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • สนามบนิดานงั เวยีดนาม • สะพานมงักร       (-/-/เยน็) 
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ฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนัประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดานัง เป็น

สญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 

2013ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่

กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้  เขา้พกัที ่Lavender Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว* ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

วนัทีส่อง วดัลนิหอ์ ึง๋ • รา้นไขม่กุ • เจดยีเ์ทยีนมู ่• ตลาดดองบา • เมอืงเว ้• พระราชวงัเว ้•  

น ัง่สามลอ้ซโิคล ่•  ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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น าทา่นสกัการะ วดัลนิหอ์ ึง๋ (Linh Ung) เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารใหญข่องวัดเป็น

สถานทีบู่ชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นปูน

ขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้ง  35 เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขาและ

หันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา นอกชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม

เป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง  

น าทา่นชม รา้นไขม่กุ ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้ของฝากเป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเว ้(Hue) เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า

วัฒนธรรมทีม่แีบบฉบบัของตนเอง เว ้จงึไดรั้บการยนืยนัจาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียูใ่น

ประเทศเวยีดนาม ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
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น าทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู ่(Thien Mu) 

ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสงูลดหลั่นกนั 7 ชัน้

ซึ่ ง แ ต่ ล ะ ชั ้ น แ ท น ภ พ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง

พระพทุธเจา้  

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาด Dong Ba 

เป็นตลาดใหญ ่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอม รอบ

นอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นส่วนมาก 

ดา้นในจะเป็นของใชท้ั่วไป 

จากนัน้   เยีย่มชม พระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน (ดา้นนอก) พระราชวังแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 

พ.ศ.2348 ในสมัยยาลองเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์หวยีน 13 พระองค ์พระราชวัง

แหง่นีต้ัง้อยูใ่จกลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญแ่ละงดงามแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งขึน้ตามแบบแผนความ

เชือ่ของจนี  
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พเิศษ!!น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจดุเดน่และเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 

(ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

น าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 
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จากนัน้ น าทา่นเขา้พักที ่Thanh Lich Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว* มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านชม สุสานกษตัรยิไ์คดงิห ์(Khai Dinh) สสุานแห่งนี้เป็นเพยีงสสุานเดยีวทีม่กีารผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ทางเดนิขึน้สุสานไดรั้บการตกแต่งเป็น

บนัไดมงักรอนัโออ่า่  

 

วนัทีส่าม สสุานกษตัรยิไ์คดงิห ์• ตลาดฮาน • รา้นไมไ้ผ ่ • รา้นหนิออ่น • หมูบ่า้นก ัม๊ทาน •   

น ัง่เรอืกระดง้ • เมอืงโบราณฮอยอนั • ชมโชวส์ดุอลงัการทีใ่หญท่ีส่ดุในเวยีดนาม 

Hoi An Impressions Theme Park             (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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จากนัน้ น าท่านเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน (Han Market) ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ ผา้ 

เหลา้ บหุรี ่และของกนิตา่ง ๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง  

น าทา่นชอ้ปป้ิงรา้นไมไ้ผ ่ตามอธัยาศัย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนกูุง้มงักร 

จากนัน้  น าทา่นชมรา้นหนิออ่น ใหท้า่นเลอืกชมและซือ้ของฝากเป็นทีร่ะลกึ  

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water 

Coconut Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่

เป็นทีพั่กอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้ม

วัฒนธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรอื

มาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมคา่ทปิคนพายเรอื ท่านละ 40 บาท/ตอ่ท่าน/

ตอ่ทรปิ) 
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น าท่านเดนิทางสู่ “เมอืงโบราณฮอย

อนั” (Hoi An) เมอืงฮอยอันนัน้อดตีเคย

เป็นเมอืงท่า การคา้ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ใน

เ อ เ ชียต ะ วั น ออก เ ฉี ย ง ใต ้แล ะ เ ป็ น

ศนูยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวัฒนธรรม

ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกองค์การ

ยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมอืง

มรดกโลกทางวฒันธรรมเนื่องจากเป็น

สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์แมว้่าจะ

ผา่นการบรูณะขึน้เรือ่ยๆแต่ก็ยังคงรูปแบบ

ของเมอืงฮอยอนัไวไ้ด ้ 
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จากนัน้ ชม วดัจนี วัดนี้มจีุดเด่นอยูท่ีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิสีมัย

โบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่า่น  

น าชม Old House of Tan Skyบา้นโบราณ ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชม

บา้นไมท้ีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากวา่ 200 ปี  

น าชม สะพานญีปุ่่ นซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ์

ทีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณ  

น าชมศาลกวนอูซึง่อยูบ่นสะพานญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขาย

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เย็น        บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นสู ่Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชวส์ุดอลงัการทีม่ชี ือ่ว่า “ความทรงจ าแหง่

เมอืงฮอยอนั” แสดงถงึวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์เรือ่งราวต่างๆของเมอืงฮอยอัน ชมแสงสเีสยีงอัน

อลังการ นักแสดงชายและหญงิกวา่ 500 ชวีติ ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมโชวอ์นัน่าตืน่ตาตืน่ใจ  
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จากนัน้  น าทา่นเขา้พักที ่LAVENDER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว* มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้  น ัง่กระเชา้ขึน้สู่บาน่าฮลิล ์กระเชา้

แห่งบาน่าฮลิลน์ี้ไดรั้บการบันทกึสถติิ

โลกว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ยาวที่สุด 

ประเภท Non Stop มคีวามยาวทัง้สิน้ 

5,042 เมตร และเป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุ 

1,294 เมตร นักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัส

ปยุเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต ่า

กวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธิอ์ันสด

ชืน่จนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้า

ว่าทีน่ี่ไม่ใชย่โุรปเพราะอากาศทีห่นาว

เย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นัน้  

วนัทีส่ ี ่ น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าขึน้สูบ่านา่ฮลิล ์• สะพานมอืสทีอง • สวนสนกุแฟนตาซ ี• สนามบนิดานงั • 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ        (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    
                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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น าท่านชมสะพานสีทอง สถานที่

ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตัง้โดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่า

ฮลิล ์น าท่านสูจุ่ดทีส่รา้งความตืน่เตน้

ใหนั้กท่องเทีย่วมองดูอยา่งอลังการที่

ซ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ

จินตนาการของการผจญภัยที่สวน

สนุก The Fantasy Park (รวมคา่

เครือ่งเลน่บนสวนสนกุ ยกเวน้ หุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ) ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของบาน่าฮลิลท์่านจ 

ะไดพ้บกับเครือ่งเล่นในหลายรูปแบบเชน่ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิ และ

อืน่ๆ เกมสส์นุกๆเครื่องเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัว ตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสั่นประสาทอกี

มากมาย หรอื ชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูน์ความมันส์

กนัอยา่งเต็มทีใ่หท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์
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ชมเมอืงฝร่ังเศส เป็นตกึออกแบบมาไดบ้รรยากาศยโุรปแท ้ๆ แตม่าเจอไดใ้กล ้ๆ เพยีงแคเ่วยีดนาม ลัดเลาะ

ไปตามตรอกซอกซอย มมีมุถา่ยรปูเชค็อนิสวยๆหลายมมุ   Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์

ฝร ัง่เศสทีม่ทีัง้ดอกไมต้น้ไม ้มมีมุถา่ยรปูสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถงึม ีโรงไวน ์Debay Wine Cellar อกี

ดว้ย เดนิไปเทีย่วดา้นในจะเป็นคลา้ยๆ อุโมงคใ์ตด้นิไวบ้่มไวน์ เป็นทางยาวเดนิทะลุชมไปเรือ่ยๆ ก็จะ

ออกมาทีส่วน นอกจากนี้ เดนิไปไมไ่กลยังมพีระพุทธรูปองคใ์หญ่สขีาวสงูถงึ 27 เมตรอกีดว้ย ใหท้่าน

สนุกสดุมนัสไ์ปกบับาน่าฮลิลต์ามอธัยาศัย 

 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานงั 

18.10 น.         ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ 963 

19.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วันเดนิทาง วันเดนิทางกลบั จ านวนตอ่กรุ๊ป ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

04 ส.ค. 65 07 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

05 ส.ค. 65 08 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

06 ส.ค. 65 09 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

12 ส.ค.65 15 ส.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

18 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

19 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

21 ส.ค. 65 24 ส.ค. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

26 ส.ค. 65 29 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

27 ส.ค. 65 30 ส.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

01 ก.ย. 65 04 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

03 ก.ย. 65 06 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

04 ก.ย. 65 07 ก.ย. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

08 ก.ย. 65 11 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

09 ก.ย. 65 12 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

10 ก.ย. 65 13 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

16 ก.ย. 65 19 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

17 ก.ย. 65 20 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

18 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65 30+1 11,999 10,999 3,000 

22 ก.ย. 65 25 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

23 ก.ย. 65 26 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 
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24 ก.ย. 65 27 ก.ย. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 ก.ย. 65 02 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

30 ก.ย. 65 03 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

01 ต.ค. 65 04 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

02 ต.ค. 65 05 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

03 ต.ค. 65 06 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

04 ต.ค. 65 07 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

05 ต.ค. 65 08 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

07 ต.ค. 65 10 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

08 ต.ค. 65 11 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

09 ต.ค. 65 12 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

10 ต.ค. 65 13 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

11 ต.ค. 65 14 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

14 ต.ค. 65 17 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

15 ต.ค. 65 18 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

16 ต.ค. 65 19 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

17 ต.ค. 65 20 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

18 ต.ค. 65 21 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

19 ต.ค. 65 22 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

20 ต.ค. 65 23 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

22 ต.ค. 65 25 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

23 ต.ค. 65 26 ต.ค. 65 30+1 14,999 13,999 3,000 

24 ต.ค. 65 27 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 
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25 ต.ค. 65 28 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

26 ต.ค. 65 29 ต.ค. 65 30+1 12,999 11,999 3,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทัวรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-ดานัง-กรงุเทพฯ สายการบนิ Thai Viet Jet  (VZ)  

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื เวยีดนามมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื 

ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 
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- ประกันโควดิ-19 สามารถซือ้บรกิารประกันโควดิเพิม่เตมิได ้ค่าประกันท่านละ 290 บาท วงเงนิคุม้ครองค่า

รักษาพยาบาล 50,000 USD 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 7,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวัน

เดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 
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 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร ์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 



Page 21 of 22 

 

 

 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ดังกลา่ว คอื รา้นหนิออ่น,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหัตถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจัดและอาหาร

ทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 หอ้งพักแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น   

(Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกันบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 

1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงเสรมิ 

   โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้าบางโรงแรมแต่ 

ละชัน้จะม ี เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญใ่ชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไมไ่ดต้ดิกันและอาจจะได ้

คนละชัน้และบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

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 
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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 

 


