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อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่01-03 เมษายน 2562 7,997 7,997 2,500 5,997 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 

วนัที ่02-04 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่03-05 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่05-07 เมษายน 2562 10,998 10,998 2,500 8,998  

วนัที ่06-08 เมษายน 2562 10,998 10,998 2,500 8,998  

วนัที ่07-09 เมษายน 2562 10,998 10,998 2,500 8,998  

วนัที ่9-11 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่10-12 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่15-17 เมษายน 2562 11,998 11,998 2,500 9,998 สงกรานต ์
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิดานงั – สะพานแหง่ความรกั - ดานงั                                 ( - / - / D ) 
13.00  น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 

ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
15.50 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงดานัง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ962 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.30 ชัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เทา่กบัประเทศไทย 
17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดานัง ประเทศเวยีดนาม หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น

โดยสารรถโคช้ปรับอากาศ ผ่านชมเมอืงดานงั ซึง่ได ้
ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ดว้ย
ความที่ตัง้อยู่ในพื้นที่หุบเขาและชายฝ่ังทะเล ไดรั้บ
อทิธพิลวัฒนธรรมจากฝร่ังเศส จงึท าใหเ้มอืงดานังมี
อาคารบา้นเรอืนและลักษณะการจัดผังเมอืงคลา้ยกับ
เมอืงในฝร่ังเศส น าชมสะพานแห่งความรกัดานงั 
ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าหาน ซึง่มคีวามกวา้งใกลเ้คยีงกับแมน่ ้า
เจา้พระยา เดนิเล่นถ่ายรูปถนนเลียบแม่นา้ที่ประดับ
ประดาสวยงามดว้ยดวงไฟรูปหัวใจ ดา้นหลังสามารถ
มองเห็น สะพานมงักรทอง ความยาว 666 เมตร 
สรา้งตามสัตวม์งคลของชาวจีน ชม คารฟ์ดรากอ้น 
สัตวท์ีม่ลี าตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกร ตามนยิายปรัมปรา
ของเวียดนาม สายน ้ าแห่งชีวติพุ่งออกมาจากปาก 
ลักษณะคลา้ยเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปร ์ 

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่1) 
ทีพ่กั Golden Hotel, Hoang Dai2 Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงดานงั) 
 
วนัทีส่อง บานา่ฮลิลเ์ต็มวนั – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – แฟนตาซพีารค์ – Golden Bridge     
  ( B / บฟุเฟ่ตบ์นบานา่ฮลิล ์/ D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่2) 

วนัที ่17-19 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่18-20 เมษายน 2562 9,998 9,998 2,500 7,998  

วนัที ่19-21 เมษายน 2562 9,998 9,998 2,500 7,998  

วนัที ่20-22 เมษายน 2562 9,998 9,998 2,500 7,998  

วนัที ่21-23 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่22-24 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่23-25 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่24-26 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่25-27 เมษายน 2562 9,998 9,998 2,500 7,998  

วนัที ่26-28 เมษายน 2562 9,998 9,998 2,500 7,998  

วนัที ่28-30 เมษายน 2562 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่29 เม.ย.-01 พ.ค. 62 8,998 8,998 2,500 6,998  

วนัที ่30 เม.ย.-02 พ.ค. 62 8,998 8,998 2,500 6,998  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ช าระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 
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สูด่นิแดนแหง่ความสนุกกลิน่อายฝร่ังเศสบนบาน่าฮลิล ์ตัง้อยูใ่นเขต Hoa Ninh เมอืง Hoa Vang จังหวัดดานัง 
อยูห่า่งจากตัวเมอืงดานังไปประมาณ 38 กโิลเมตร  น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสายยาวกวา่ 5000 เมตร ที่ไดรั้บ
การบันทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้เสน้เดยีวทีย่าวทีส่ดุในโลก ซึง่คณุจะไดส้มัผัสบรรยากาศ
ปยุเมฆหมอก ธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิ ์สภาพพืน้ป่าอันอดุมสมบรูณ์ เป็นสถานทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในภาคกลางของ
เวยีดนามเพราะมอีากาศทีห่นาวเย็นตลอดปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนค์วามสวยงามของน ้าตก 

(Toc Tien) และล าธาร (Suoi no) น าท่านเขา้แฟนตาซพีารค์ (รวมค่าเครือ่งเล่นในสวนสนุก ยกเวน้รถราง 
บา้นผสีงิ และภาพยนตร ์3D, 4D, 5D) สวนสนุกบนยอดเขาทีเ่ต็มไปดว้ยเครือ่งเลน่มากมาย ไดรั้บแรงบันดาล
ใจมาจากนวนยิายทีม่ชีือ่เสยีงของนักเขยีนชาวฝร่ังเศส นามวา่ Jules Verne ทา่นจะเสมอืนไดเ้ดนิเขา้สูป่่าในเทพ
นิยาย ผ่านสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสงูกว่า 29 เมตร นอกจากนี้ยังมหีมู่บา้นสไตลฝ์ร่ังเศสสมัยยุคกลาง 
รา้นคา้รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ สวนดอกไมห้ลากหลายสไตล ์และวัดทีง่ดงาม รอใหท้า่นไดแ้วะเขา้ไปชม
และถา่ยรปูสดุประทับใจ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูบเุฟ่ตบ์นบานา่ฮลิล ์(มือ้ท ี ่3) 
บา่ย น าคณะลงจากบาน่าฮิลล์ จากนั้นแวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเวียดนามที่ Golden Bridge 

สถาปัตยกรรมโดดเด่นดว้ยสะพานลอยฟ้าสเีหลอืงทองรมิหนา้ผาสงู รวมระยะทางทัง้หมดประมาณ 150 เมตร 
ยาวพาดผา่นสองมอืขนาดใหญ ่คลา้ยรปูปัน้มอืยักษ์ยกชสูะพานไว ้สามารถมองเห็นบรรยากาศรายรอบและววิสวย 
ๆ เบือ้งลา่งได ้สมควรแกเ่วลา คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย 

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่4) 
ทีพ่กั Golden Hotel, Hoang Dai2 Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงดานงั) 
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วนัทีส่าม  หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ - ฮอยอนั – พายเรอืกระดง้ - วดัหลนิอ ึง๋ - ชอ้ปป้ิงตลาดหา่น – สนามบนิดานงั - 
  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ                                                                                     ( B / L / - )  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่5) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ช
ม
 
ห
มู่
บ ้
านแกะสลกัหนิออ่น เกอืบทกุครอบครัวในหมูบ่า้นนี้ท าอาชพีแกะสลักหนิออ่น โดย
น ามาจากภเูขาลกูเล็กๆ ในละแวกนัน้ เพือ่อผลติเป็นสนิคา้จ าหน่ายแกนั่กทอ่งเทีย่ว 
อาท ิรูปปั้นทพเจา้ต่างๆ แจกัน โต๊ะ เกา้อี ้หรือแม่กระท่ังเครื่องประดับชัน้เล็กๆ ให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมและซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ จากนัน้น าทกุทา่นพายเรอืกระดง้
ทีห่มู่บา้นก ๋าทาน ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ประเทศเวียดนามนี้เลย 
ลักษณะของเรือเป็นไมไ้ผ่สานครึง่วงกลมคลา้ยฝาช ีใชน้ ้ามันสนเคลอืบเพื่อกันน ้า
เขา้ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ประมาณ 2 เมตร ชาวเวยีดนามทีม่บีา้นอยูร่มิน ้านยิมใชส้ญัจร
เพือ่ร่นระยะเวลาของการเดนิทาง เดนิทางตอ่สูฮ่อยอนั เมอืงมรดกโลกทีย่ังคงมลีม
หายใจ ดว้ยเสน่หข์องตกึเกา่สเีหลอืงสวยงามสไตลโ์คโลเนยีล ทีย่ังอนุรักษ์เอาไวใ้ห ้
คงเอกลักษณ์ดังเชน่อดตี ชมวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยของชาวเมอืง ชมยา่นการคา้ของชาว
จีน ศาลเจา้โบราณ สะพานญี่ปุ่ น ซึง่เชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเขา้
ดว้ยกัน และชมบา้นไมเ้กา่แกอ่ายุกว่า 200 ปี เชญิชมและเลอืกซือ้สนิคา้งานฝีมือ
แท ้ๆ  จากเวยีดนาม พรอ้มถา่ยภาพเก๋ๆ ชคิๆ *เนื่องจากเมอืงฮอยอนัไมอ่นุญาตใหน้ ารถเขา้ การเดนิชมเมอืงจงึเป็น
วธิกีารทอ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุ*   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ท ี ่6) เมนู หมีข่วาง อาหารพืน้เมอืงของดานงั 
บา่ย น าท่านไหวข้อพรเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง ณ วดัหลนิอึง๋ ตัง้อยูบ่นเกาะเซนิตร่า (Son Tra) 

ทางเหนือของเมอืง เป็นวัดใหญ่ทีส่ดุของทีน่ี่ เป็นรูปปั้นปนูขาวยนืหันหลังใหภู้เขา 
หันหนา้ออกสูท่ะเลเพือ่เป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา เชือ่กัน
วา่เสยีงระฆังจากวัดทีต่ปีระสานกับเสยีงคลืน่นัน้จะชว่ยใหช้าวเรอืรูส้กึสงบและสรา้ง
ขวัญก าลังใจไดอ้ยา่งดเียีย่ม รวมถงึขึน้ชือ่มากในการขอพรเรือ่งสขุภาพ การท ามา
คา้ขาย ความแคลว้คลาด และเรือ่งขอลกูดว้ย ใครก าลังสรา้งครอบครัวควรมากราบ
ไหวเ้พือ่ความมงคลอย่างยิง่ จากนัน้น าคณะชอ้ปป้ิงสง่ทา้ยโปรแกรมทัวร ์เลอืกซือ้
ของฝากราคาถูกหลากหลายชนิดที ่ตลาดหา่น ถนนคนเดนิขึน้ชือ่ของเมอืงดานัง
กอ่นเดนิทางกลับ อาท ิผลติภัณฑจ์ากผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืของทีร่ะลกึพืน้เมอืง 
สมควรแกเ่วลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิดานัง เช็คอนิรับ
บอรด์ดิง้พาส  

18.15 น. เดนิทางกลับ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ963  
 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
19.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก. 8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ช าระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุ
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนามได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม 
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


