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รหัสโปรแกรมทัวร์  VZ04  HOT HOT 3D2N JAN19-VZ-W10 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 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 10,999 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  
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รหัสโปรแกรมทัวร์  VZ04  HOT HOT 3D2N JAN19-VZ-W10 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนีํา้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิดานงั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ - ฮอยอนั - พายเรอืกระดง้      ( - / L / D ) 
08.00  น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ 

ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
10.50 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงดานัง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เท ีย่วบนิที ่VZ960 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.30 ชัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เทา่กับประเทศไทย 
12.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดานัง ประเทศเวยีดนาม หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทุก

ทา่นโดยสารรถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว บรกิารมือ้กลางวนับนรถ ตอ้นรบัทกุทา่นดว้ยเมนขูนมปงัเวยีดนาม 
(มือ้ท ี ่1) ผ่านชม เมอืงดานงั ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองที่สวย
ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของเอเชยี ดว้ยความที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา
และชายฝ่ังทะเล ไดรั้บอทิธพิลวัฒนธรรมจากฝร่ังเศส จงึทํา
ใหเ้มืองดานังมีอาคารบา้นเรือนและลักษณะการจัดผังเมือง
คลา้ยกับเมืองในฝร่ังเศส พาทุกท่านเดนิทางเลียบชายหาด
ดานังสู่หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน เกือบทุกครอบครัวใน
หมู่บา้นนี้ทําอาชพีแกะสลักหนิอ่อน โดยนํามาจากภูเขาลูก
เล็กๆ ในละแวกนั้น เพื่ออผลิต เป็นสินคา้ จําหน่ายแก่
นักทอ่งเทีย่ว อาท ิรูปป้ันทพเจา้ต่างๆ แจกัน โต๊ะ เกา้อี้ หรือ
แม่กระทั่งเครื่องประดับชัน้เล็กๆ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและซือ้

เป็นของฝากของทีร่ะลกึ จากนัน้เดนิทางต่อสูฮ่อยอนั เมอืงมรดกโลกทียั่งคงมลีมหายใจ ดว้ยเสน่หข์องตกึเกา่สี

เหลืองสวยงามสไตล์โคโลเนียล ที่ยังอนุรักษ์เอาไวใ้หค้งเอกลักษณ์ดังเช่นอดีต ชมวถิีชวีติที่เรียบง่ายของ
ชาวเมอืง ชมย่านการคา้ของชาวจนี ศาลเจา้โบราณ สะพานญีปุ่่ น ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มชมุชน 2 แห่งเขา้
ดว้ยกัน และชมบา้นไมเ้ก่าแก่อายุกว่า 200 ปี เชญิชมและเลือกซือ้สนิคา้งานฝีมือแท ้ๆ  จากเวียดนาม พรอ้ม
ถา่ยภาพเก๋ๆ ชคิๆ  

 **เนือ่งจากเมอืงฮอยอันไม่อนุญาตใหนํ้ารถเขา้ การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิกีารทอ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้นําทกุทา่นพายเรอืกระดง้ทีห่มูบ่า้นกํา๋ทาน ซึง่ถอืว่าเป็นเอกลักษณ์หนึง่เดยีวทีป่ระเทศเวียดนามนี้เลย 

ลักษณะของเรอืเป็นไมไ้ผส่านครึง่วงกลมคลา้ยฝาช ีใชน้ํ้ามันสนเคลอืบเพือ่กันน้ําเขา้ เสน้ผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 
2 เมตร ชาวเวยีดนามทีม่บีา้นอยู่รมิน้ํานยิมใชสั้ญจรเพือ่ร่นระยะเวลาของการเดนิทาง  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร (ม ือ้ท ี ่2) 
ทีพ่กั Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่อง บานา่ฮลิล ์– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – Golden Bridge – แฟนตาซพีารค์                                 ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่3) 
 พาคณะออกเดนิทางสูด่นิแดนแห่งความสนุกกลิน่อายฝร่ังเศสบนบานา่ฮลิล ์ตัง้อยู่ในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa 

Vang จังหวัดดานัง อยู่ห่างจากตัวเมอืงดานังไปประมาณ 38 กโิลเมตร  นําท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสายยาวกว่า 
5000 เมตร ทีไ่ดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record ว่าเป็นกระเชา้เสน้เดยีวทีย่าวทีส่ดุในโลก ซึง่คุณจะ

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 
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ไดสั้มผัสบรรยากาศปยุเมฆหมอก ธรรมชาตทิีบ่รสิุทธิ ์สภาพพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานทีต่ากอากาศทีด่ี
ทีส่ดุในภาคกลางของเวยีดนามเพราะมอีากาศทีห่นาวเย็นตลอดปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์
ความสวยงามของน้ําตก (Toc Tien) และลําธาร (Suoi no) จากนัน้แวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
เวียดนามที่ Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเด่นดว้ย
สะพานลอยฟ้าสเีหลอืงทองรมิหนา้ผาสูง รวมระยะทางทัง้หมด
ประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผา่นสองมอืขนาดใหญ ่คลา้ยรูปป้ัน
มอืยักษ์ยกชสูะพานไว ้สามารถมองเห็นบรรยากาศรายรอบและ
ววิสวย ๆ เบือ้งล่างได ้

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนบูฟุเฟ่ต ์(ม ือ้ท ี ่4) 
บา่ย นําท่านเขา้แฟนตาซพีารค์ สวนสนุกบนยอดเขาทีเ่ต็มไปดว้ย

เครื่องเล่นมากมาย ไดรั้บแรงบันดาลใจมาจาก    นวนยิายทีม่ี
ชือ่เสยีงของนักเขียนชาวฝร่ังเศส นามว่า Jules Verne ท่านจะเสมือนไดเ้ดนิเขา้สู่ป่าในเทพนยิาย ผ่านสวน
ไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสงูกวา่ 29 เมตร พรอ้มดว้ยภาพยนตรร์ะบบ 3D, 4D และ 5D สดุทันสมัย นอกจากนียั้ง
มหีมู่บา้นสไตลฝ์ร่ังเศสสมัยยุคกลาง รา้นคา้รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ สวนดอกไมห้ลากหลายสไตล์ และ
วัดทีง่ดงามตามศลิปะของแต่ละนยิาย รอใหท้า่นไดแ้วะเขา้ไปชมและถา่ยรูปสดุประทับใจอกีดว้ย สมควรแกเ่วลา 
คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร (ม ือ้ท ี ่5) 
ทีพ่กั Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม วดัหลนิอ ึง๋ - ชอ้ปป้ิงตลาดหา่น – สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)     ( B / อสิระ / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี ่6) 
 นําทา่นไหวข้อพรเจา้แม่กวนอมิองคใ์หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง ณ วดัหลนิอ ึง๋ ตัง้อยู่บนเกาะเซนิตร่า (Son Tra) 

ทางเหนือของเมือง เป็นวัดใหญ่ทีสุ่ดของทีน่ี่ เป็นรูปป้ันปูนขาว
ยืนหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา เชือ่กันว่าเสยีงระฆงัจากวัดที่
ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นจะช่วยใหช้าวเรือรูส้กึสงบและสรา้ง
ขวัญกําลังใจไดอ้ย่างดเียีย่ม รวมถงึขึน้ชือ่มากในการขอพรเรื่อง
สขุภาพ การทํามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และเรื่องขอลูกดว้ย 
ใครกําลังสรา้งครอบครัวควรมากราบไหวเ้พือ่ความมงคลอย่างยิง่ 
จากนัน้นําคณะชอ้ปป้ิงส่งทา้ยโปรแกรมทัวร์ เลือกซือ้ของฝาก
ราคาถูกหลากหลายชนิดที ่ตลาดหา่น ถนนคนเดนิขึน้ชือ่ของ

เมอืงดานังกอ่นเดนิทางกลับ อาท ิผลติภัณฑจ์ากผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืของทีร่ะลกึพืน้เมอืง สมควรแกเ่วลาพบ
กัน ณ จดุนัดหมาย นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิดานัง เชค็อนิรับบอรด์ดิง้พาส  

เท ีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
13.15 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เท ีย่วบนิที ่VZ961 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
14.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสุวรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
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ราคาทวัรร์วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก. 8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีย่ว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากับภาษี) 
2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิ(ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ชําระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่และคา่ดาํเนนิการ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกว่า 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

หากผูโ้ดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

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

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย์) ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชาํระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่าํระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อทําเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีชํ่าระมาแลว้  
เนือ่งจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การสํารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจําหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มีการคืน
เงนิมัดจําหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ําหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ีท่ํามาจากพชื และเนือ้สัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สัตว์    
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม 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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หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท 
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนีคํ้านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษี 
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


