
 

 

    

     
   
   
   
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

อตัราคา่บรกิาร 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี"ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการปรบัราคาขึ"นตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิดานงั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ - ฮอยอนั - พายเรอืกระดง้      ( - / L / D ) 
08.00น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั"น 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 

ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
10.50 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงดานัง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบนิที� VZ960 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครื�อง) 
 ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.30 ชั�วโมง เวลาทอ้งถิ�นเทา่กบัประเทศไทย 
12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดานัง ประเทศเวยีดนาม หลังจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทกุ

ทา่นโดยสารรถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยว บรกิารมื"อกลางวนับนรถ ตอ้นรบัทกุทา่นดว้ยเมนูขนมปงัเวยีดนาม 
(มื"อที� 1) ผ่านชม เมอืงดานงั ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นเมืองที�สวย
ที�สุดแห่งหนึ�งของเอเชยี ดว้ยความที�ตั <งอยู่ในพื<นที�หุบเขา
และชายฝั�งทะเล ไดรั้บอทิธพิลวัฒนธรรมจากฝรั�งเศส จงึทํา
ใหเ้มืองดานังมอีาคารบา้นเรือนและลักษณะการจัดผังเมอืง
คลา้ยกับเมอืงในฝรั�งเศส พาทุกท่านเดนิทางเลยีบชายหาด
ดานังสู่หมู่บ ้านแกะสลกัหนิอ่อน เกือบทุกครอบครัวใน
หมู่บา้นนี<ทําอาชพีแกะสลักหนิอ่อน โดยนํามาจากภูเขาลูก
เ ล็กๆ ในละแวกนั<น เพื�ออผลิตเป็นสินคา้ จําหน่ายแก่
นักทอ่งเที�ยว อาท ิรูปปั<นทพเจา้ตา่งๆ แจกัน โต๊ะ เกา้อี< หรอื
แม่กระทั�งเครื�องประดับชั <นเล็กๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซื<อ

เป็นของฝากของที�ระลกึ จากนั<นเดนิทางตอ่สูฮ่อยอนั เมอืงมรดกโลกที�ยังคงมลีมหายใจ ดว้ยเสน่หข์องตกึเกา่สี
เหลืองสวยงามสไตลโ์คโลเนียล ที�ยังอนุรักษ์เอาไวใ้หค้งเอกลักษณ์ดังเช่นอดีต ชมวถิีชวีติที�เรียบง่ายของ
ชาวเมอืง ชมยา่นการคา้ของชาวจนี ศาลเจา้โบราณ สะพานญี�ปุ่ น ซึ�งเชื�อวา่ถกูสรา้งเพื�อเชื�อมชมุชน 2 แหง่เขา้
ดว้ยกัน และชมบา้นไมเ้ก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เชญิชมและเลือกซื<อสนิคา้งานฝีมอืแท ้ๆ  จากเวียดนาม พรอ้ม
ถา่ยภาพเก๋ๆ ชคิๆ  

 **เนื�องจากเมอืงฮอยอนัไมอ่นุญาตใหนํ้ารถเขา้ การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิกีารทอ่งเที�ยวที�ดทีี�สดุ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที� 19-21 พฤศจกิายน 2561 7,999 7,999 2,500 5,999 ชําระเต็ม 
วนัที� 26-28 พฤศจกิายน 2561 8,999 8,999 2,500 5,999 ชําระเต็ม 

วนัที� 4-6 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 5,999  
วนัที� 9-11 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 5,999  

วนัที� 10-12 ธนัวาคม 2561 7,999 7,999 2,500 5,999 ชําระเต็ม 
วนัที� 11-13 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 2,500 5,999  
วนัที� 17-19 ธนัวาคม 2561 9,999 9,999 2,500 5,999  
วนัที� 24-26 ธนัวาคม 2561 10,999 10,999 2,500 5,999  

วนัที� 2-4 มกราคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,999  
วนัที� 7-9 มกราคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,999  

วนัที� 14-16 มกราคม 2562 9,999 9,999 2,500 5,999  
INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ชําระคา่ทวัรเ์พิ�มทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

 จากนั<นนําทกุทา่นพายเรอืกระดง้ที�หมูบ่า้นกํ �าทาน ซึ�งถอืวา่เป็นเอกลักษณ์หนึ�งเดยีวที�ประเทศเวยีดนามนี<เลย 
ลักษณะของเรอืเป็นไมไ้ผ่สานครึ�งวงกลมคลา้ยฝาช ีใชนํ้<ามันสนเคลอืบเพื�อกนันํ<าเขา้ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ประมาณ 
2 เมตร ชาวเวยีดนามที�มบีา้นอยูร่มินํ<านยิมใชส้ญัจรเพื�อรน่ระยะเวลาของการเดนิทาง  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 2) 
ที�พกั Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง บานา่ฮลิล ์– น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซพีารค์                                 ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื"อที� 3) 
 พาคณะออกเดนิทางสูด่นิแดนแหง่ความสนุกกลิ�นอายฝรั�งเศสบนบานา่ฮลิล ์ตั <งอยูใ่นเขต Hoa Ninh เมอืง Hoa 

Vang จังหวัดดานัง อยู่ห่างจากตัวเมอืงดานังไปประมาณ 38 กโิลเมตร  นําทา่นน ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสายยาวกวา่ 
5000 เมตร ที�ไดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้เสน้เดยีวที�ยาวที�สดุในโลก ซึ�งคณุจะ
ไดส้ัมผัสบรรยากาศปยุเมฆหมอก ธรรมชาตทิี�บรสิทุธิX สภาพพื<นป่าอันอดุมสมบรูณ์ เป็นสถานที�ตากอากาศที�ดี
ที�สดุในภาคกลางของเวยีดนามเพราะมอีากาศที�หนาวเย็นตลอดปี 
ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์ความสวยงามของ
นํ<าตก (Toc Tien) และลําธาร (Suoi no) จากนั<นแวะถา่ยภาพกับ
แ ล น ด์ม า ร์ค แ ห่ ง ใ ห ม่ ข อ ง เ วี ย ด น า ม ที�  Golden Bridge 
สถาปัตยกรรมโดดเดน่ดว้ยสะพานลอยฟ้าสเีหลอืงทองรมิหนา้ผา
สงู รวมระยะทางทั <งหมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผา่นสองมอื
ขนาดใหญ่ คลา้ยรูปปั<นมอืยักษ์ยกชูสะพานไว ้สามารถมองเห็น
บรรยากาศรายรอบและววิสวย ๆ เบื<องลา่งได ้

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูบฟุเฟ่ต ์(มื"อที� 4) 
บา่ย นําท่านเขา้แฟนตาซพีารค์ สวนสนุกบนยอดเขาที�เต็มไปดว้ยเครื�องเล่นมากมาย ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจาก    

นวนิยายที�มชีื�อเสยีงของนักเขยีนชาวฝรั�งเศส นามว่า Jules Verne ท่านจะเสมอืนไดเ้ดนิเขา้สูป่่าในเทพนยิาย 
ผ่านสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสูงกว่า 29 เมตร พรอ้มดว้ยภาพยนตร์ระบบ 3D, 4D และ 5D สุดทันสมัย 
นอกจากนี<ยังมหีมูบ่า้นสไตลฝ์รั�งเศสสมัยยคุกลาง รา้นคา้รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึ สวนดอกไมห้ลากหลาย
สไตล ์และวัดที�งดงามตามศลิปะของแต่ละนิยาย รอใหท้่านไดแ้วะเขา้ไปชมและถ่ายรูปสุดประทับใจอกีดว้ย 
สมควรแกเ่วลา คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 5) 
ที�พกั Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม วดัหลนิอ ึ�ง - ชอ้ปปิ" งตลาดหา่น – สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     ( B / อสิระ / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื"อที� 6) 
 นําท่านไหวข้อพรเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญท่ี�สดุของเมอืงดานัง ณ วดัหลนิอึ�ง ตั <งอยู่บนเกาะเซนิตร่า (Son Tra) 

ทางเหนือของเมอืง เป็นวัดใหญ่ที�สดุของที�นี� เป็นรูปปั<นปนูขาว
ยืนหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื�อเป็นการปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงที�ออกไปหาปลา เชื�อกนัวา่เสยีงระฆังจากวดัที�
ตีประสานกับเสยีงคลื�นนั<นจะช่วยใหช้าวเรือรูส้กึสงบและสรา้ง
ขวัญกําลังใจไดอ้ยา่งดเียี�ยม รวมถงึขึ<นชื�อมากในการขอพรเรื�อง
สขุภาพ การทํามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และเรื�องขอลกูดว้ย 
ใครกําลังสรา้งครอบครัวควรมากราบไหวเ้พื�อความมงคลอยา่งยิ�ง 
จากนั<นนําคณะชอ้ปปิ<งส่งทา้ยโปรแกรมทัวร ์เลือกซื<อของฝาก
ราคาถูกหลากหลายชนิดที� ตลาดหา่น ถนนคนเดนิขึ<นชื�อของ

เมอืงดานังกอ่นเดนิทางกลับ อาท ิผลติภัณฑจ์ากผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืของที�ระลกึพื<นเมอืง สมควรแกเ่วลาพบ
กนั ณ จดุนัดหมาย นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิดานัง เช็คอนิรับบอรด์ดิ<งพาส  

 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
13.15 น. เดนิทางกลับ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบนิที� VZ961 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครื�อง) 
14.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัcวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมื<อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํ<าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก. 8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํ<าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,000 บาท (ชําระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั"งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 20 ทา่นขึ"นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ&ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 
**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ชําระคา่ทวัรเ์พิ�มทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 

 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ"นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ   
ท ั"งนี"แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ั"น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 

เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ั"น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี"ที�เกดิข ึ"น 
เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ั"นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั"น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

    

     
   
   
   
  
    

เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั <งเทา่นั<น หากแจง้หลังจากนี< ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั <งเทา่นั<น หากแจง้หลังจากนี< ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัcวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัcวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี< 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่ามดัจําท ั"งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวลว่งหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัcวเครื�องบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั <งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี<  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั"นในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั"นตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี" 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ"นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนามได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม 
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

    

     
   
   
   
  
    

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ<นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ<น และรวมกนัทกุ
ชิ<นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั<น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั<น  
2. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั<น  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื<อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื<อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี< หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี<สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั<น 
2. ทัวรน์ี<เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั <งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั <งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัcวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั <งนี< บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ<นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี<คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั<น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิX 
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ<น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัcวเครื�องบนิ คา่ภาษี 
เชื<อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
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