
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เทีย่วเวยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์ 
  พกัหร ู4 ดาว 3 คนื (บานาฮลิล ์เมอืงเว ้และดานงั) 
  เทีย่วเมอืงเว ้ลอ่งเรอืมงักรแมน่ า้หอม น ัง่สามลอ้ชมพระราชวงั 
  เช็คอนิแลนดม์ารค์ สะพานมงักร คารฟ์ดรากอ้น เรอืกระดง้ 



 

 สะพานแหง่ความรกั เมอืงฮอยอนั สะพานญีปุ่่ น บา้นโบราณ 
  คณุภาพอาหารจดัเต็ม อาหารหลากหลายครบทุกมือ้  
 บรกิารอนิเตอรบ์ุฟเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์ 
 พเิศษ!! อาหารซฟีุ๊ ดและเมนูกุง้มงักรราดซอสโตะ๊ละ 1 ตวั 

   แถมฟร ี!! กระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

  
FLIGHT      

DEPARTURE :    SL7172   DMK-DAD   10.15-12.00 น. 
RETURN        :    SL7173   DAD-DMK   13.00-14.50 น. 

 
หมายเหต ุ
เนือ่งจากเป็นต ัว๋เครือ่งบนิแบบเช่าเหมาล า เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่
กบักรมทา่ และสภาพอากาศ หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่
บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการ
จองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้
อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการ
บนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุมของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ
คอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 



 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้ตลาดดงบา-ลอ่งเรอืมงักร 

07.15 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai lion air (SL) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่งทัวร์และ
หัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความ
สะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 

 

 

 

 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

10.15 น.  ออกเดนิทางสู่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai lion air (SL) เทีย่วบนิที่ 
SL7172 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช ัว่โมง) มบีรกิารอาหารรอ้น
และน า้ดืม่บนเครือ่ง (1) 

12.00 น.  เดินทางถึงสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ
ศุลกากรตามขัน้ตอน น าท่านรับสัมภาระ (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลา
ทอ้งถิน่ประเทศไทย) ออกเดนิทางสู่ เมอืงเว ้ลอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็นอุโมงคท์ี่เจาะ
ระหว่างเขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดดงบา ตลาด
ขายสนิคา้ขนาดใหญ่ ที่มีชือ่เสียงของเมืองเว ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากของที่ระลกึ 
สนิคา้เครือ่งใชต้่างๆ รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้
ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอืมงักร โดยเรอืจะล่องไปตามเเมน่ า้เฮยีงยางหรอืแม่
น า้หอม ใหท้่านชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง พรอ้มชมการแสดงดนตรพีระราช
นิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดว้่าเป็นการแสดงที่
งดงามและเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวท้ีไ่มค่วรพลาด 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั  MUONGTHANH HOTEL, CENTURY HOTEL, PARK VIEW HOTEL  

ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วนัที ่2 วดัเทยีนมู-่พระราชวงัไดโนย-รา้นเยือ่ไผ-่ภเูขาบานาฮลิล-์น ัง่กระเชา้
ลอยฟ้า-สวนดอกไม ้สวนสนุก (FANTASY PARK) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3)  
  น าท่านชม วดัเทยีนมู่ วดัชือ่ดงัของเมอืงเว ้ซึง่เป็นศูนยก์ลางทางพุทธนิกายมหายานทีม่ี

อายเุกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี วัดแหง่น้ีม ีเจดยี ์Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ 
ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิาจารกึและระฆังส ารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี้
ยังมรีถออสตนิสฟ้ีาของอดตีเจา้อาวาสองคท์ีเ่คยเผาตัวเองกลางกรงุโฮจมินิหเ์พือ่ประทว้งการ
บังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิตแ์ละการฉอ้ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีมเป็น
สิง่ทีม่คีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงของประเทศเวยีดนามในยคุสงคราม จากนัน้
น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ พระราชวงัโบราณไดโนย พระราชวังแห่งสดุทา้ยของเวยีดนาม 
ทีอ่งคก์ารยูเนสโกประกาศใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีป่ระทับทีท่ าการของระบบราชวงศ์

สุดทา้ยของประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต 
อลังการเป็นอย่างยิง่ จากนั้นน าท่าน น ัง่ 3 ลอ้ซโิคล ่(CYCLO) ใหท้่านไดช้มบรรยากาศ
รอบๆพระราชวังไดโนย (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้พระราชวงัและค่าทปิส าหรบัคนขบั
รถสามลอ้)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนู SEA FOOD 

ระหว่างเดนิทางกลับเขา้เมอืงดานัง แวะชม รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ 
พบกับสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ่ อาทเิชน่ หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้
สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย เดนิทางสู ่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่ ภูเขาบานา
ฮลิล ์น าท่านน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ดในโลกขึน้ไปทีบ่านาฮลิล ์(BA NA HILLS) 
เมอืงฝรั่งเศสในเวยีดนามอันแสนสวยในหุบเขาสงู ทีม่อีากาศดปีระมาณ 10 กว่าองศา ภูเขา
แห่งนี้ประกอบไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก ใหท้่านชม สวน
ดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุม
ถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ  จากนั้นอสิระใหท้่านไดเ้ล่น สวนสนุก 
(FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้
พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครือ่งเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรียญ) เครือ่งเล่นในสวนสนุกของบานา
ฮลิล ์มหีลากหลายรปูแบบใหท้า่นเลอืก อาทเิชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร,์ รถไฟ
เหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บา้นผีสงิ และอีกมากมาย 
นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ (5) 
 พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel ระดบั 4 ดาว  

 
กรณีหอ้งพกับนบานาฮลิลเ์ต็ม ทางทวัรข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นวนัเขา้พกั และปรบัโปรแกรม
ใหเ้หมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และ 
เนือ่งจาก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL มหีลากหลายตกึ 
ซึง่แตล่ะตกึจะมกีารตกแตง่ทีแ่ตกตา่งกนัไป ทางบรษิทัไมส่ามารถควบคมุการจดัการหอ้งพกั
ดงักลา่วได ้เนือ่งจากสทิธิใ์นการจดัการท ัง้หมดขึน้อยูก่บัโรงแรมเทา่น ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

เงือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครวั 4 ทา่น หากตอ้งการพกัหอ้งเดยีวกนั เป็นหอ้ง FAMILY BUNK           
(เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่** 

2. กรณีมา 3 ทา่น และตอ้งการพกัดว้ยกนั ช าระเพิม่หอ้งละ 1,500 บาท จะอพัเกรดเป็น
หอ้ง FAMILY เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง เนือ่งจากหอ้ง FAMILY มคีอ่นขา้งจ ากดั ดงัน ัน้หาก
ทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว กรณุาสอบถามหอ้งพกักบับรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

3. เด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง           
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์ช าระเพิม่ 2,500 บาทตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3 บานาฮลิล-์สะพานมอืสทีอง-รถรางขึน้เขา อุโมงคเ์ก็บไวน-์เมอืงฮอยอนั 
หมู่บ ้านแกะสลกัหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-เที่ยวเมืองมรดกโลก-วดั
กวางตุง้-พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร-์สะพานมงักร-สะพานแห่งความรกั
คารฟ์ดรากอ้น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์บน สะพานโกเดน้บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานทีท่่องเทีย่ว
ใหม่ล่าสุดตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คอืสะพานถูกทอด
ผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสี



 

ทองทีท่อดอยู่ในหัตถข์องเทพ หรือท่านสามารถเลอืกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึน้ชือ่ของ
ประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรือเร็ว
ขึน้อยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรอืมอืถอืขึน้มา
ถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็น
ที่ระลกึไดใ้นราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเที่ยว) อสิระใหท้่าน 
น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์
ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงคจ์ะมอีณุภูมทิี ่16 – 20 องศา เป็นอณุหภูมทิีด่ี
ส าหรับการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งน้ีถูกออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส จากนัน้น าทุกท่านน่ัง
กระเชา้ลอยฟ้าลงจากบานาฮลิล ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮอยอนั ระหว่างทางแวะชมบา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีง
โด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่
บา้นก ัม๊ทาน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมี
แม่น ้าลอ้มรอบ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมง ใหท้่านสัมผัส
กบัประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้สนุกสดุมันสก์บักจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ (Bamboo basket 
boat) ทา่นจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้
อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งเพลงพื้นเมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบ
เป็นจังหวะดนตรี (ค่าทปิส าหรับคนพายเรือกระดง้ ท่านละ 50 บาท หรือแลว้แต่ท่านพงึ
พอใจ ไม่รวมในค่าทัวร)์ จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืง
ทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณ
ซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มหีลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็น
สถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่า
คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจีน(กวางตุง้) 
ฟุกเกวี๋ยนทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มี
เรื ่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี ้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์ชม
สะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูก
สรา้งเพื่อเชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาว
จีนเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิง
สนิคา้พื ้นเมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็น
สัญลักษณ์เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงดานังชม สะพานมงักร 
สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืงดานังไดร้ับอสิรภาพและ
เป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง แวะชมความสวยงามของสะพาน
แหง่ความรกั และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานที่
พ่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขก
เมอืงของดานัง  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
ทีพ่กั  GRAND SEA HOTEL DANANG หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที ่4 เมอืงดานงั-วดัลงิหอ์ ึง๋ เจา้แมก่วนอมิ-ตลาดฮาน-โบสถส์ชีมพ-ูสนามบนิ
ดานงั   กรงุเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9)  

น าท่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัลงิหอ์ ึง๋ ตัง้อยู่

แหลมเซนิจร ่า เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ ุดของเมอืงดานัง เป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุ

ทัง้หา้และจติใจของชาวเวยีดนาม นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้

แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว 

กวา้งถงึ 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล 

คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก

ชายฝ่ัง และยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง น า

ท ่านเดนิทางสู ่ ตลาดฮาน เ ป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้

มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้

เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื ้นเมอืง โดย

เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก 

กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ จากนัน้แวะชมโบสถ์

ครสิตด์านงัหรอืโบสถค์รสิตส์ชีมพูสดใสตัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงดานัง สรา้งขึน้ปีพ.ศ.2466 สมัยทีต่กเป็นอาณานคิม

ของฝรั่งเศส สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดานัง 

เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย ** บรกิารขนมปังเวยีดนามให้

ทกุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้ (10) **  

13.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดานงั  กลับกรุง เทพฯ โดยสายบิน Thai lion air 
(SL)เทีย่วบนิที ่SL 7173 บรกิารอาหารรอ้นและน า้ดืม่บนเครือ่ง (11)  

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

07-10 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 

10-13 ธนัวาคม 2565 18,999 18,999 5,000 

13-16 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

16-19 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 

19-22 ธนัวาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

22-25 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 

25-28 ธนัวาคม 2565 18,999 18,999 6,500 

28-31 ธนัวาคม 2565 21,999 21,999 6,500 

29-01 มกราคม 2566 22,999 22,999 6,500 

30-02 มกราคม 2566 23,999 23,999 6,500 

31-03 มกราคม 2566 23,999 23,999 6,500 

02-05 มกราคม 2566 17,999 17,999 5,000 

03-06 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

05-08 มกราคม 2566 15,999 15,999 5,000 

06-09 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

08-11 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

09-12 มกราคม 2566 15,999 15,999 5,000 

12-15 มกราคม 2566 15,999 15,999 5,000 

13-16 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

15-18 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 

 

 



 

16-19 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 

19-22 มกราคม 2566 18,999 18,999 6,500 

20-23 มกราคม 2566 19,999 19,999 6,500 

22-25 มกราคม 2566 20,999 20,999 6,500 

23-26 มกราคม 2566 19,999 19,999 6,500 

26-29 มกราคม 2566 19,999 19,999 6,500 

27-30 มกราคม 2566 19,999 19,999 6,500 

29 มกราคม-01 กมุภาพนัธ2์566 16,999 16,999 5,000 

30 มกราคม-02 กมุภาพนัธ2์566 16,999 16,999 5,000 

   02-05 กมุภาพนัธุ ์2566 16,999 16,999 5,000 

   03-06 กมุภาพนัธุ ์2566 16,999 16,999 5,000 

 05-08 กมุภาพนัธุ ์2566 16,999 16,999 5,000 

  06-09 กมุภาพนัธุ ์2566 15,999 15,999 5,000 

  09-12 กมุภาพนัธุ ์2566 15,999 15,999 5,000 

  10-13 กมุภาพนัธุ ์2566 16,999 16,999 5,000 

  24-27 มนีาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

          25-28 มนีาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

          26-29 มนีาคม 2566 16,999 16,999 5,000 

          27-30 มนีาคม 2566 15,999 15,999 5,000 

 28-31 มนีาคม 2566 15,999 15,999 5,000 

29 มนีาคม-01 เมษายน 2566 15,999 15,999 5,000 

30 มนีาคม-02 เมษายน 2566 15,999 15,999 5,000 

31 มนีาคม-03 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

01-04 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

02-05 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

03-06 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

04-07 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

05-08 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

06-09 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

07-10 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

08-11 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 



 

         09-12 เมษายน 2566 17,999 17,999 5,000 

        10-13 เมษายน 2566 17,999 17,999 5,000 

        11-14 เมษายน 2566 18,999 18,999 6,500 

        12-15 เมษายน 2566 20,999 20,999 6,500 

13-16 เมษายน 2566 22,999 22,999 6,500 

14-17 เมษายน 2566 22,999 22,999 6,500 

15-18 เมษายน 2566 20,999 20,999 6,500 

16-19 เมษายน 2566 17,999 17,999 5,000 

         17-20 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

 18-21 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

19-22 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

20-23 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

21-24 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

22-25 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

         23-26 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

24-27 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

25-28 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

26-29 เมษายน 2566 16,999 16,999 5,000 

         27-30 เมษายน 2566 17,999 17,999 5,000 

28 เมษายน-01 พฤษภาคม2566 20,999 20,999 6,500 

29 เมษายน-02 พฤษภาคม2566 20,999 20,999 6,500 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั ไมม่รีาคาเด็ก  
และไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอัพเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ ไมส่ามารถ
เลือ่นวันเดนิทางได ้

• คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  



 

• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครอง
เฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไม่
คุม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่า

อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผู ้
ทีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

▪ คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกขายโปรแกรมนี้ไปแลว้ 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่

โทรศัพท ์ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 
 
 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ ก าหนดใหม้ี

ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่า

ทัวร ์หรือ เลือ่นการเดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่

มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถาม

ยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด

เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ

จองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท า

ใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวัน

เดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้

มา หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี

ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คดิค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท

เสียหาย รวมถงึค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นั้นให ้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 



 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 2-3 

วัน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่
ทัวรเ์ต็มจ านวน  

▪ การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

▪ เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่ง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่น
ใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมายเหต ุ
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊

ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

▪ ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุันใดก็
ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงนิคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจาก
สาเหตตุา่งๆ  



 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก 
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับ
บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การ
ล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจล
ตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอบุัตเิหตุสูญหายทีเ่กดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่
ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได ้โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 

 

 



 

 

 

 


