
 

 

 
 
 
 

 ฟรีนัง่กระเชา้ขึ้ นบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตื่นตาไปกบัมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม 

 อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์2 รา้นดงั และ กุง้มังกรซอสน ้าแดงโตะ๊ละ 1 ตวั ณ รา้น NM 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมที่เว ้ระดบั 4 ดาว / ดานัง ระดบั 3 ดาว 
 

ก าหนดการเดนิทาง: มกราคม – กรกฏาคม 61 

วนัแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– สุสานจกัรพรรด ิไคดงิห ์– ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการ

บิน Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ  านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเท่ียวบินท่ี  PG 947(มีบริการอาหาร

รอ้นบนเครื่องบิน) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) 

น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านขึ้ นรถโคช้ปรบัอากาศ 



 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็น

ทะเลสาบน ้ากร่อยท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเป็นพื้ นท่ีชาวเวียดนามใช้ในการเล้ียง

กุง้ ปลา เป็นจ านวนมาก ชมวิวท่ีสวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหน่ึงใน

สิบอ่าวสวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพื้ นท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงหอยเพื่อการ

ผลิตมุก(แวะชมขากลับ) จากน้ันน าท่านเขา้สู่ สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห ์

(Kai Dinh) ซึ่งเป็นสุสานท่ีองค์จักรพรรดิองค์ท่ี12 สรา้งขึ้ นและถือว่าเป็น

สุสานท่ี งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างท่ีมี ลวดลายอ่อนช้อย 

ผสมผสานกบัความงามของภาพตกแต่งผนังดว้ยกระเบื้ องสี ซึ่งเป็นศิลปะของ

ชาวเวียดนามโดยเฉพาะท่ีไดร้ับการตกทอด มานับพันปี และภาพเขียนอัน

วิจิตรบรรจงท่ีฝ้าเพดานท่ีศิลปินบรรจงใชพู้่กนัวาดดว้ยเทา้ จากน้ันน าท่านไป

ละลายทรพัยท่ี์ ตลาดดองบา เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยม

ทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Queen Restaurant (อาหารทอ้งถ่ิน) 

  หลงัอาหาร น าคณะเดินทางลง ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม ชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนาม

โบราณ ทั้งเสียงดนตรี ท่ีมาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขับขานในเพลงเวียดนามดงัเดิม 

มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณ์ท่ีไม่รูลื้ม 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกัเมืองเว ้ โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า **** 

 

วนัท่ีสอง   วดัเทียนมู่ - พระราชวงัไดโนย้ – รา้นเยื้ อไผ่ – ไข่มุก – หมู่บา้นหินอ่อน – ฮอยอนั – ดานัง 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ท่ี โรงแรม     

  จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดเทียนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์

8 เหล่ีอม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ ้ายของแม่น ้ าหอม  พรอ้มเรื่องเล่า

มากมายเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งน้ี ยังเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟ้า

คันประวัติศาสตร์ท่ีโลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคัน

ประวัติศาสตร์ท่ี โชว์อยู่ ท่ี ว ัดน้ี ไปราดน ้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาล

เวียดนามท่ีท าลายพุทธศาสนา  และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่

น ้าหอม จากน้ันน าท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่ง

สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ี

ประทบั ท่ีท าการของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระ

ราชวงเหงียนมีพระองค์ทั้งหมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 

1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 ส่วนของ

พระราชวังไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังท่ีเรียกว่า “กิงถัน่” ท่ีท าการของพระองค์กับ 

เสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงท่ีเรียกว่านครจกัพรรค์ “ไถหว่า” และส่วนท่ีส าคัญมากท่ีสุดของ

พระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็น

ขันที ท่ีเรียกกันว่า ”ต๋ือกัม๋ถัน่” จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ริมอ่าวลังโก ระหว่างทางแวะ ชม



 

ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มา

เผา กลัน่กรองเพื่อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  Sao Bien Be Den (Seafood)  

  น าท่านแวะ ริมอ่าวลังโก ท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงหอยเพื่อการผลิตมุก แวะชมสินคา้ต่างๆท่ีท า

ดว้ยฝีมือชาวเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดบัจากไข่มุก ภาพฝังเปลือกหอย ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวท่ีท า

จากไข่มุก จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน า

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และ

ช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึ้ นทะเบียน

จาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ ท่ีบ ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มี

หลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะ

และการแกะสลกั ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตให้

น ารถใหญเ่ขา้ไป ดงันั้นการเดนิชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเท่ียวท่ีดท่ีีสุด**น าท่านชม สะพานญีปุ่่น ซึ่ง

เป็นสญัลักษณ์ของเมืองฮอยอนั ซึ่งเช่ือว่าถูกสรา้งเพื่อเช่ือมคนในชุมชนหลากหลายเช่ือชาติเขา้ดว้ยกัน 

ชม พิพิธภณัฑป์ระวัตศิาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 

200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี 17 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร SOHO บุฟเฟ่ต ์ท่ีมีอาหารใหเ้ลือกทานมากกว่า 200 อยา่ง 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกัเมืองดานัง  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

 

วนัท่ีสาม   นัง่กระเชา้บานาฮิลล ์+ สวนสนุก + รถไฟไตเ่ขา – ดานัง – รา้นหยก – วดัหลิงอึ๋ง – สะพาน

แห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร – ชมสะพานมงักรพ่นไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ท่ี โรงแรม     

จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกับการนัง่กระเชา้ท่ี

ยาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสมัผัส

อากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทศัท่ีสายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บ

ภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมือง

ต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก 

รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ท่ีรอใหท่้านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่

รถไฟไต่เขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin 

D’Amour สไตลย์ุโรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วดัลิงอื๋

งแห่งบานาฮิวล ์ท่ีเป็นองคม์ีความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงาน

ของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุคแรกๆสามารถซื้ อไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึก

ได ้(ใหท่้านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดหูนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขี้ ผ้ึง) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

15.00 น.  ไดเ้วลาสมควร เดนิทางกลบัสูเ่มืองดานัง จากน้ันน าท่านสู่ รา้นหยก ท่ีมีผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากหยก 



 

จากน้ันน าท่านมสัการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือ

ของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืน

หนัหลงัใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ี

ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดท่ีตีประสานกบัเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้ก

สงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร NM (กุง้มงักรซอสโตะ๊ละ 1 ตวั) 

  จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้ อ

กุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ท่ี เป็น

สญัลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลงัจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล ้

เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลังการของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 

666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของ

เวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสารแ์ละ

อาทิตยเ์ท่าน้ัน 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกัเมืองดานัง  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

วนัท่ีสี ่    ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ท่ี โรงแรม   

น าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนาม

และชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ

ผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทาง สูส่นามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เท่ียวบินท่ี PG 948  

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสทิธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส  าคญั** 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ 

วนัท่ีเดนิทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เดก็มีเตยีงพกั 3 ท่าน 

เดก็ไม่มีเตยีง พกักบั  

ผูใ้หญ ่2 ท่าน 

(สว่นสูงไม่เกิน 120 ซม) 

พกัเดีย่ว 

มกราคม 2561 

วนัท่ี 4-7 มกราคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 11-14 มกราคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 18-21 มกราคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 25-28 มกราคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

กมุภาพนัธ ์2561 

วนัท่ี 1 - 4 กุมภาพนัธ ์61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

มนีาคม 2561 

วนัท่ี 1 - 4 มีนาคม 61 

( วนัมาฆบูชา ) 
13,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 8 - 11 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 15 - 18 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 22 - 25 มีนาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 29 มี.ค.-1 เม.ย. 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

เมษายน 2561 

วนัท่ี 5 - 8 เมษายน 61 

( วนัจกัรี ) 
13,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 19 - 22 เมษายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 26 - 29 เมษายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

พฤษภาคม 2561 

วนัท่ี 3 - 6 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 10 - 13 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 17 - 20 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 24 - 27 พฤษภาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

มถินุายน 2561 

วนัท่ี 7 – 10 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 14 – 17 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 



 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพักหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดนิทาง 
 

เงื่อนไขในการจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

วนัท่ี 21 – 24 มิถุนายน 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 28 มิ.ย. – 1 ก.ค.61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

กรกฏาคม 2561 

วนัท่ี 5 – 8 กรกฏาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 12 – 15 กรกฏาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัท่ี 26 – 29 กรกฏาคม 61 

( วนัอาสาฬหบูชา ) 
13,899.- 12,899.- 2,900.- 



 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล์ การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 55 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ า 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-35 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 25 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้

การยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมัดจ า หรือ ซื้ อขายแบบมีเง่ือนไข

กบัสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่ม

เขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


