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อัตราคาบริการ
เดินทาง
ราคาผูใหญ
ราคาเด็ก
พักเดี่ยว
จอยแลนด
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2561
4,000
7,999
9,876
9,876
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2561
4,000
7,999
9,876
9,876
7,999
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2561
4,000
10,987
10,987
7,999
วันที่ 27-30 ธันวาคม 2561
4,000
12,987
12,987
7,999
วันที่ 09-12 มกราคม 2562
4,000
10,987
10,987
7,999
วันที่ 11-14 มกราคม 2562
4,000
10,987
10,987
7,999
วันที่ 23-26 มกราคม 2562
4,000
10,987
10,987
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเกิน 2 ป) ราคา 4,000 บาท

หมายเหตุ
ชําระเต็ม
ชําระเต็ม
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-

***ราคาคาทัวรดง
ั กลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีนา
้ํ มันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บานาฮิลล – นั่งกระเชาไฟฟา – Golden Bridge
– แฟนตาซีพารค
(-/L/D)
08.00 น.
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคานเตอร K สายการบิน
ไทยเวียดเจ็ท แอร (VZ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
11.10 น.
เหินฟาสูเมืองดานัง โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร เที่ยวบินที่ VZ960 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
ใชเวลาบินประมาณ 01.30 ชั่วโมง เวลาทองถิ่นเทากับประเทศไทย
12.50 น.
เดินทางถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว นําทาน
โดยสารรถโคชปรับอากาศ บริการมื้อกลางวันบนรถ ตอนรับทุกทานดวยเมนูขนมปงเวียดนาม (มื้อที่ 1)
บาย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สอง
เชา

เที่ยง

พาทุกทานเดินทางสูดินแดนแหงความสนุกกลิ่นอายฝรั่งเศสบนบานาฮิลล ตั้งอยูในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa
Vang จังหวัดดานัง อยูหางจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 38 กิโลเมตร นําทานนั่งกระเชาไฟฟาสายยาวกวา
5000 เมตร ที่ไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเปนกระเชาเสนเดียวที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งคุณจะ
ไดสัมผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สภาพพื้นปาอันอุดมสมบูรณ เปนสถานที่ตากอากาศที่ดี
ที่สุดในภาคกลางของเวียดนามเพราะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดป ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน
ความสวยงามของน้ํ า ตก (Toc Tien) และลํ า ธาร (Suoi no) จากนั้ น แวะถ า ยภาพกั บ แลนด ม าร ค แห ง ใหม ข อง
เวียดนามที่ Golden Bridge สถาปตยกรรมโดดเดนดวยสะพานลอยฟาสีเหลืองทองริมหนาผาสูง รวมระยะทาง
ทั้ง หมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผ านสองมื อขนาด
ใหญ คลายรูปปนมือยักษยกชูสะพานไว สามารถมองเห็น
บรรยากาศรายรอบและวิวสวย ๆ เบื้องลางได นําทานเขา
แฟนตาซีพารค (รวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวน
รถราง บานผีสิง และภาพยนตร 3D, 4D, 5D) สวนสนุก
บนยอดเขาที่ เ ต็ ม ไปด ว ยเครื่ อ งเล น มากมาย ได รั บ แรง
บั น ดาลใจมาจากนวนิ ย ายที่ มี ชื่ อ เสี ย งของนั ก เขี ย นชาว
ฝรั่งเศส นามวา Jules Verne ทานจะเสมือนไดเดินเขาสู
ปาในเทพนิยาย ผานสวนไดโนเสาร ไดพิชิตหอคอยสูง
กวา 29 เมตร นอกจากนี้ยังมีหมูบานสไตลฝรั่งเศสสมัย
ยุคกลาง รานคารานอาหาร รานขายของที่ระลึก สวนดอกไมหลากหลายสไตล และวัดที่งดงามตามศิลปะของแต
ละนิยาย รอใหทานไดแวะเขาไปชมและถายรูปสุดประทับใจอีกดวย สมควรแกเวลา คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย
บริการอาหารอาหารค่ํา ณ รานอาหาร เมนูบุเฟตบนบานาฮิลล (มื้อที่ 2)
Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา
บานาฮิลล - เมืองดานัง - อุโมงคหายเวิน – เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - เมืองเว – พระราชวังไดนอย
– ลองเรือแมน้ําหอม
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นําคณะออกเดินทางจากบานาฮิลลสูเมืองดานัง นั่งรถลอดอุโมงคหายเวิน เปนอุโมงครถยนตลอดใตภูเขาที่ยาว
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีความยาว 6.28 กิโลเมตร สูเมืองลัง
โก เมืองริมทะเลที่มีบรรยากาศดี มีแหลมยื่นยาวไปในทะเล ขึ้นชื่อในเรื่อง
อาหารทะเลอรอย เปนตําบลหนึ่งในอําเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว ตั้งอยู
หางจากตัวดานังประมาณ 40 กม. หางจากเวประมาณ 60 กม. คําวา “ลังโก”
หมายถึง “หมูบานนก” เปนเมืองผานและเมืองแวะพักในเสนทาง ดานัง-เว
ผา นชมทะเลสาบลั งโก หนึ่ ง ในไฮไลท ข องเมื อ ง ทะเลสาบแห ง นี้มี อ าณา
บริเวณกวางใหญสวยงาม ผูคนที่อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบสวนใหญประกอบ
อาชีพเลี้ยงหอย จับปลา ทําการประมงพื้นบาน
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูซีฟูด (มื้อที่ 4)
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ออกเดินทางตอสูเมืองเว เมืองมรดกโลกที่ตั้งอยูตอนกลางของประเทศเวียดนามริมฝงแมน้ําหอม เดิมเปนเมือง
เล็กๆในสมัยแผนดินของราชวงศเล หลังจากราชวงศนี้ปกครองไดไมนานก็เกิดสงครามแบงแยกดินแดนขึ้น ขุน
นางเหวียนฉวาง (องเชียงสือ) ซึ่งเปนผูปกครองเวียดนามใตอยูในขณะนั้นไดปราบกบฏลงและรวบรวมดินแดน
ทางตอนเหนื อ และตอนใต เ ข า ไว ด ว ยกั น ในป พ.ศ. 2345 พร อ มกั บ สถาปนาตนเองเป น จั ก รพรรดิ ย าลองแห ง
ราชวงศเหวียน มีศูนยกลางการปกครองอยูเมืองเว หลังจากนั้น 33 ป ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว จักรพรรดิ
ผลัดกันขึ้นสูชิงบัลลังกในชวงสั้นๆ เกิดการเดินขบวนตอตานฝรั่งเศสและการตอสูกับลัทธิจักรพรรดินิยม รวมถึง
การยึดครองของญี่ปุนในมหาสงครามเอเชียบูรพาเมื่อป พ.ศ. 2488 จนในสิงหาคมปเดียวกันนี้ “พระเจาเบาได”
ไดสละราชสมบัติ เมืองเวจึงเปนจุดตนเริ่มตนและเปนราชธานีสุดทายของราชวงศเหวียนเชนกัน

นํา ชม พระราชวังไดนอย นครแหงจักรพรรดิที่ตั้งอยูใจกลางเมืองมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและสวยงามของ
ราชวงศเหวียน นครจักรพรรดิหรือพระราชวังแหงนี้ถูกสรางขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน ไดรับการออกแบบ
ใหมีกําแพงลอมรอบถึง 3 ชั้น จุดนาสนใจของการเที่ยวชมหลังจากที่นักทองเที่ยวขามสะพานเดินลองผานซุม
ประตูหรือกําแพงชั้นนอกเขาไป จะไดพบกับ ซุนทานกง หรือ ปนใหญ 9 เทพเจา ซึ่งอยูทางดานขวามือ หมายถึง
เทพ 5 องค ตัวแทนของธาตุทั้ง 5 คือ โลหะ น้ํา ไม ไฟ และดิน สวนอีก 4 องค เปนตัวแทนของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู
ใน 1 ป ถัดมาเปนกําแพงเหลือง ซึ่งเปนกําแพงชั้นกลางที่ลอมรอบนครของจักรพรรดิ พระราชวัง วัด และสวน
ดอกไมเอาไว ในสวนนี้มีประตูทางเขาที่ตกแตงเอาไวอยางสวยงาม 4 ประตู ประตูที่สําคัญที่สุด คือ โหงะโมน
หรือ ประตูเที่ยงวัน ที่สรางขึ้นครั้งแรกดวยหินแกรนิตในสมัยพระเจามิงหหมาง เมื่อทานผานลอดประตูชั้นที่สอง
โดยขามสะพานน้ําทอง ซึ่งเคยถูกสงวนไวเฉพาะจักรพรรดิเทานั้น จะเจอกับพระราชวังไทเฮา อันเปนวังที่สําคัญ
ที่สุดในนครจักรพรรดิ ใชสําหรับตอนรับเชื้อพระวงศระดับสูง และนักการทูตตางประเทศ นอกจากนั้นราชสํานักยัง
ใชเปนที่จัดงานฉลองสําคัญตางๆ เชนกัน สวนวัดวาอารามภายในกําแพงแหงนี้สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับขุนนาง
หลายคน ซึ่งไดรับการดูแลอยางดี ถัดมาสวนในสุดของนครจักรพรรดิ คือ ตือกามแทงห หรือนครตองหามของ
จักรพรรดิ ที่ถูกสงวนไวเฉพาะจักรพรรดิและเชื้อพระวงศนั้น
บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร (มื้อที่ 5)
หลังอาหาร นําทานลองเรือแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงดนตรีบนเรือ
Mondia Hotel หรือเทียบเทา
เมืองเว – เจดียเทียนหมุ – รานคาโอทอป (ชิมชา) - เมืองดานัง - หมูบานแกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน พายเรือกระดง
(B/L/D)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นําชม เจดีย ณ วัดเทียนหมุ เปนวัดพุทธมหายาน ตั้งอยูริมแมน้ําหอม เปนอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง
21 เมตร ซึ่ ง สร า งขึ้ น ใน ค.ศ.1601 ในสมั ย ขุ น นางเหวี ย นฮวาง คํ า ว า
“เทียนหมุ” แปลวา เทพธิดา ดังนั้น นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมา
เยื อ นจึ ง ตั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยให ว า “วั ด เทพธิ ด าราม” จากนั้ น นํ า ท า น
เดิ น ทางสู ร า นค า โอท อ ปของเวี ย ดนาม ให ท า นได อิ ส ระเลื อ กซื้ อ
สินคาตามอัธยาศัย ชิมชาหรือขนมชื่อดังขึ้นชื่อของเวียดนาม ออก
เดิ นทางสู เมืองดานัง ซึ่งไดชื่ อวาเปนเมืองที่สวยที่สุดแห งหนึ่งของ
เอเชีย ดวยความที่ตั้งอยูในพื้นที่หุบเขาและชายฝงทะเล ไดรับอิทธิพล
วั ฒ นธรรมจากฝรั่ ง เศส จึ ง ทํ า ให เ มื อ งดานั ง มี อ าคารบ า นเรื อ นและ
ลักษณะการจัดผังเมืองคลายกับเมืองในฝรั่งเศส
บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (มื้อที่ 7)
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แวะพัก ณ หมูบานแกะสลักหินออน เกือบทุกครอบครัวในหมูบานนี้ทําอาชีพแกะสลักหินออน โดยนํามาจาก
ภูเขาลูกเล็กๆ ในละแวกนั้น เพื่ออผลิตเปนสินคาจําหนายแกนักทองเที่ยว อาทิ รูปปนทพเจาตางๆ แจกัน โตะ
เกาอี้ หรือแมกระทั่งเครื่องประดับชั้นเล็กๆ ใหทานไดเลือกชมและซื้อเปนของฝากของที่ระลึก จากนั้นเดินทางตอ
สูฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ ดวยเสนหของตึกเกาสีเหลืองสวยงามสไตลโคโลเนียล ที่ยังอนุรักษ
เอาไว ใ ห ค งเอกลั ก ษณ ดั ง เช น อดี ต ชมวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง า ยของ
ชาวเมือง ชมยานการคาของชาวจีน ศาลเจาโบราณ สะพานญี่ปุน
ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แหงเขาดวยกัน และชมบานไม
เก า แก อ ายุ ก ว า 200 ป เชิ ญ ชมและเลื อ กซื้ อ สิ น ค า งานฝ มื อ แท ๆ
จากเวียดนาม พรอมถายภาพเกๆชิค ๆ *เนื่องจากเมืองฮอยอันไม

อนุ ญ าตให นํ า รถเข า การเดิ น ชมเมื อ งจึ ง เป น วิ ธี ก ารท อ งเที่ ย วที่ ดี
ที่สุด* จากนั้นนําทุกทานพายเรือกระดงที่หมูบานก๋ําทาน ซึ่งถือ

วาเปนเอกลักษณหนึ่งเดียวที่ประเทศเวียดนามนี้เลย ลักษณะของ
เรือเปนไมไผสานครึ่งวงกลมคลายฝาชี ใชน้ํามันสนเคลือบเพื่อกันน้ําเขา เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 2 เมตร ชาว
เวียดนามที่มีบานอยูริมน้ํานิยมใชสัญจรเพื่อรนระยะเวลาของการเดินทาง

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหาร (มื้อที่ 8)
Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สี่
เชา

วัดหลินอึ๋ง - ชอปปงตลาดหาน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ( B / อิสระ / - )
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
นําทานไหวขอพรเจาแมกวนอิมองคใหญที่สุดของเมืองดานัง ณ วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยูบนเกาะเซินตรา (Son Tra)
ทางเหนือของเมือง เปนวัดใหญที่สุดของที่นี่ เปนรูปปนปูนขาว
ยื น หั น หลั ง ให ภู เ ขา หั น หน า ออกสู ท ะเลเพื่ อ เป น การปกป อ ง
คุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เชื่อกันวาเสียงระฆังจากวัด
ที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นจะชวยใหชาวเรือรูสึกสงบและสราง
ขวัญกําลังใจไดอยางดีเยี่ยม รวมถึงขึ้นชื่อมากในการขอพรเรื่อง
สุขภาพ การทํามาคาขาย ความแคลวคลาด และเรื่องขอลูกดวย
ใครกําลังสรางครอบครัวควรมากราบไหวเพื่อความมงคลอยางยิ่ง
จากนั้ นนํ าคณะช อปปง สง ทา ยโปรแกรมทั วร เลื อกซื้อ ของฝาก
ราคาถู กหลากหลายชนิ ด ที่ ตลาดหา น ถนนคนเดิน ขึ้น ชื่อ ของ
เมืองดานังกอนเดินทางกลับ อาทิ ผลิตภัณฑจากผา รองเทา กระเปา หรือของที่ระลึกพื้นเมือง สมควรแกเวลาพบ
กัน ณ จุดนัดหมาย นําคณะเดินทางสูสนามบินดานัง เช็คอินรับบอรดดิ้งพาส
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร เที่ยวบินที่ VZ961 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
13.35 น.
15.15 น.

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย
่ นไดโดยไมตองแจงลวงหนา**
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ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ
เพื่อใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินสุวรรณภูมินั้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท
ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ

* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูก
 ําหนด ทางผูจ
 ัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเวียดนาม
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่
ประเทศเวียดนาม ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเวียดนามเรียกเก็บ
ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
ทั้งนี้แลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7. คาน้ําหนักกระเปาโหลดสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.
8. หัวหนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย)
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท (ชําระในวันเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หรือทานละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย)

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไม
นอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควร
หาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี
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4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคา
ทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษท
ั ไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด บัญ ชีธนาคารที่
ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของ
คาบริการที่ชําระมาแลว
2.2 แจ ง ยกเลิ ก ก อ นการเดิ น ทางภายใน 31-44 วั น (นั บ รวมวั น เสาร - อาทิ ต ย ) ยึ ด เงิ น ค า มั ด จํ า ทั้ ง หมดของ
คาบริการที่ชําระมาแลว
2.3 แจ ง ยกเลิ ก ก อ นการเดิ น ทางภายใน 30 วั น (นั บ รวมวั น เสาร - อาทิ ต ย ) ยึ ด เงิ น ค า บริ ก าร 100% ของ
คาบริการที่ชําระมาแลว
เนื่องจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การ
จองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามชองทางของบริษัทได
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จองเดินทางนอยกวา 20 ทาน
ขอควรทราบ
จากมาตรการยกเวนวีซา
 เขาประเทศเวียดนามใหกบ
ั คนไทย ผูท
 ี่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีใต
ไมเกิน 30 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพือ
่ การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เขาเมืองเพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเขาประเทศเวียดนาม ดังตอไปนี้
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเวียดนาม ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ
่ าจเกิดขึ้นในระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศเวียดนามได
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
ชื่อ ทีอ
่ ยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พา
ํ นักในประเทศเวียดนาม
(เชน คนรูจก
ั โรงแรม และอืน
่ ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พา
ํ นักในประเทศเวียดนาม ทางทัวรจัดเตรียมให

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้น ไม เ กิน 1,000 มิ ลลิ ลิ ต ร โดยแยกใส ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ง มี ซิป ล็ อคป ด สนิ ท และสามารถนํ า ออกมาให เ จา หนา ที่ ต รวจได อย า ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญ าตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. ประเทศเวียดนาม มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว
ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก
หมายเหตุ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 15 วันกอนการ
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เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษี
เชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง
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