
 

 
 

***รวมน ้ำหนักสัมภำระใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม และสัมภำระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม*** 
***อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไฟลทห์รือสำยกำรบินเนื่องจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยว*** 

 

พักหรู เว้ 1 คืน ดำนัง 1 คืน บำนำฮิลล ์1 คืน 
 

ฟร!ี!!!! เมนูกุ้งมังกรท่ำนละ 1 ตัว 
 



  
 

04.30 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3      

เคำน์เตอรส์ำยกำรบินไทยเวียดเจ็ท ที่จะน าท่านบินตรงลัดฟ้าไปยังดานัง ประเทศเวียดนาม 
โดยมีเจา้หนา้ที่และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน    

07.30 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท 
เท่ียวบินท่ี VZ964 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) 

09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากรเป็นท่ีเรียบรอ้ย (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวียดนามเท่ากบัประเทศไทย) จากนัน้เดินทางสกัการะองค์
เจ้ำแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตัง้อยู่ที่ Son Tra เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในดานัง ภายในวัดยังมีหินอ่อน
แกะสลัก วัดแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิ  สิทธิ์ท่ีมีคนหลั่งไหลมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ 
ยงัเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานงัอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันแรก            สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินดำนัง – เจ้ำแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – เว้ - พระรำชวังได่โหนย - ล่องเรือมังกรแม่น ้ำหอม 



  
จากนัน้เดินทางสู่ เมืองเว้ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในสมยัราชวงศเ์หงียน 150 
ปี ของพระราชวังกษัตริย์ จากองค์ที่ 1 สู่องค์ที่ 13 ถือเป็นโบราณสถานที่ส าคัญของเวียดนาม 
และเป็นตน้แบบวฒันธรรม ทัง้อาหารเวียดนาม และชุดประจาํชาติของสตรีอย่างชุดอ่าวหญ๋าย  

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังได่โหน่ย จ าลองแบบมาจากจีน มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส 

ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาดใหญ่ทั้งส่ีดา้น พระราชวังแห่งนีใ้ช้เป็นที่ประทับของกษัตริยใ์นราชวงศ์
เหงียนมาทกุพระองค ์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวงัแห่งสุดทา้ยของราชวงศ์
เหงียนท่ีปกครองประเทศเวียดนาม มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ก าแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงั ทอ้งพระโรงหรือนครจกัรพรรดิ และพระราชวงัตอ้งหา้ม 

 
 
 

 
 

น าท่าน ล่องเรือมังกร ณ แม่น ้าหอม ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่ งของกษัตริย์ในอดีตพรอ้มฟังดนตรี
พืน้เมืองเว้ ล่องไปตามแม่น ้าสายหลักที่ไหลผ่านและหล่อเลีย้งชาวเมืองเวม้าเป็นเวลาเนิ่นนาน 
ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองเวท้ี่ขนาบทัง้สองฝ่ังของแม่น า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก   HUONG GIANG HOTEL ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเที่ยวชม วัดเทียนมู่ วัดพุทธมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับหลายรอ้ยปี สรา้งขึน้ตาม
ความเชื่อ เป็นเจดีย ์8 เหล่ียม สูง 7 ชั้น ภายในเป็นที่ตัง้ของศิลาจารึกและระฆังส าริดขนาดใหญ่ 
เทียนมู่ แปลว่า เทพธิดา จึงเป็นท่ีมาของชื่อเรียก “วดัเทพธิดา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

น าท่านแวะชม ร้ำนเย่ือไม้ไผ่ ผลิตภณัฑพ์ืน้เมืองขึน้ชื่อของเวียดนาม ใหท้่านไดซ้ือ้สินคา้ที่ท าจาก
เยื่อไมไ้ผ่เป็นของฝากของที่ระลึก 

น าท่านเดินทางสู่เมืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บำนำฮิลล ์ห่างจากตวัเมืองดานงัประมาณ 40 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที น าท่านสู่จุดไฮไลท์ น่ังกระเช้ำขึ้นบำนำฮิลล ์ที่
ได้รับการบันทึกสถิติโลก Guinness Book of World Records ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก 
โดยมีความยาวถึง 5,801 เมตร ชมสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR หมู่บา้นชาวฝรั่งเศส ให้
ท่านถ่ายรูปและเท่ียวชมบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง         วัดเจดียเ์ทียนมู่ – ร้ำนเย่ือไผ่ – บำนำ ฮิลส ์– นั่งกระเช้ำไฟฟ้ำซัน เวิลด ์บำนำฮิลส ์



 

เง่ือนไขส ำหรับกำรเข้ำพักบนบำนำฮิลล ์3 ท่ำน และกำรพักแบบครอบครัว 
1. กรณีมำเป็นครอบครัว 4 ท่ำน หำกต้องกำรพักห้องเดียวกันเป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) 

สำมำรถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม**  
2. กรณีมำ 3 ท่ำน และต้องกำรพักด้วยกัน ช ำระเพ่ิมห้องละ 1,500 บำท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY 

เนื่องจำกห้อง FAMILY มีค่อนข้ำงจ ำกัด ดังนั้นหำกท่ำนประสงคจ์ะพักห้องดังกล่ำว กรุณำสอบถำมห้องพัก
กับบริษัทก่อนท ำกำรจองทัวร ์

3. เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ทำ่น ไม่เสริมเตียง ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม 
4. กรณีพักเด่ียว เฉพำะบนบำน่ำฮิลล ์ช ำระเพ่ิม 3,500 บำทตอ่ท่ำน 

 

 

 
เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรบนบำนำฮิลล ์(บุฟเฟ่ตน์ำนำชำติ) 
ท่ีพัก Mercure Danang French Village Bana Hills ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

หมำยเหตุ ห้องพักบนบำนำฮิลลไ์ม่มีห้องส ำหรับ 3 ท่ำน / มีห้องพัก 2 ท่ำน หรือพักเด่ียวเท่ำน้ัน 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมสะพำนสีทอง หรือสะพานมือ สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ สะพานลอยฟ้าที่มีมือรองรบั
สะพานไวโ้ดดเด่นเป็นเอกลกัษณอ์ยู่บนยอดเขาบานาฮิลล ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ใหท้่านอิสระกบัเครื่องเล่นในสวนสนกุ Fantasy Park สวนสนกุในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดย
จ าลองใหเ้หมือนเมืองแห่งเทพนิยาย มีหลากหลายโซนใหท้่านร่วมสนุก อาทิ ภาพยนตรใ์นระบบ 
4D โลกของไดโนเสาร ์ ระทึกใจไปกับเครื่องเล่นหวาดเสียว รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย 
นอกจากนีย้งัมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึกภายในสวนสนกุอีกดว้ย 
จากนัน้น าท่านไปแวะ ตลำดฮำน ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของเมืองดานงั ใหท้่านได้
เลือกซือ้ของฝากของที่ระลึก รวมไปถึงสินคา้พืน้เมืองของชาวเวียดนาม 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินแวะชม หมู่บ้ำนแกะสลักหินอ่อน ศิลปหตัถกรรมที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ชมวิธีการ
สาธิตการแกะสลกัหินอ่อน ท่านสามารถเลือกชมและเลือกซือ้งานฝีมือไดต้ามอธัยาศยั 

บ่ำย  ออกเดินทางสู่หมู่บ้ำนก๊ัมทำนหมู่บา้นเล็กในสวนมะพรา้ว ในช่วงสมัยสงครามเคยเป็นที่พักของ
ทหาร สนกุสนานกบัการ น่ังเรือกระด้ง ชมการแสดงจากฝีพาย และสมัผสัวิถีชีวิตทอ้งถิ่น 

 
 
 
 

วันที่สำม         สะพำนมือยักษ ์– Fantasy Park – ตลำดฮำน - ฮอยอัน – หมู่บำ้นแกะสลักหินอ่อน - เรือกระด้ง 



  
น าท่านเท่ียวชม ฮอยอัน มรดกโลกที่ยงัคงมี
ลมหายใจ เสน่ห์ของตึกเก่าสีเหลืองสวย
สไตล์โคโลเนียล ที่อนุรักษ์ เอาไว้ให้คง
เอกลักษณ์ดังเช่นอดีต องค์การยูเนสโก 
(UNESCO) ได้ขึน้ทะเบียนให้ฮอยอันเป็น
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เน่ืองดว้ยเป็น

ตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการ
ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถิ่นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลักษณ ์และ
อาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่
ในสภาพเดิมไวไ้ด้เป็นอย่างดี ชมสะพานญ่ีปุ่ น 
สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันและ วัดฟุ๊กเก๋ียน 
หรือสมาคมฟุ๊ กเกี๋ยน สมาคมชาวจีนที่ใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน  รวมถึง บ้ำน
โบรำณ อายุยาวนานหลายรอ้ยปี ให้ท่านได้
ถ่ายรูปสุดประทับใจกับทิวทัศนเ์มืองที่สวยงาม
ดั่งภาพวาด ต่อด้วยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง 
อาทิ งานฝีมือ โคมไฟ ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ชุดอ๋าวหญ่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) 

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรเย็น พิเศษเมนูกุ้งมังกร 

ท่ีพัก   PARACEL Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
  

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  (บริกำรขนมปังเวียดนำมให้ท่ำนละ 1 ชิน้) 

จากนั้นเดินทางสู่ สะพำนมังกร และ สะพำน
แห่งควำมรัก แลนดม์ารค์ของเมืองดานัง สรา้ง
ขึน้เพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี ของอิสรภาพเมือง
ดานัง และแวะชม คำร์ฟดรำก้อน  สัตว์ใน
ต านานของเวียดนาม ตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกร
คลา้ยกับเมอรไ์ลออนของสิงคโปร ์อยู่ไม่ห่างจาก
สะพานมังกร คุณจะไดช้มทั้งแม่น า้ สะพาน และ
รูปป้ันไดอ้ย่างครบเครื่องเลยทีเดียว 

10.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท เท่ียวบินท่ี VZ965 

11.50 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี              สะพำนมังกร - สะพำนแห่งควำมรัก – สนำมบินดำนัง – สนำมบินสุวรรณภูม ิ



  
 
 

อัตรำค่ำบริกำร 
 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรรวม อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั 

- ค่าน า้หนกัสมัภาระ 20 กก. / ถอืขึน้เครื่อง 7 กก. 

- ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

- ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบุในรายการ 

- ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 

- ประกนัการเดินทางวงเงิน 50,000USD 

 ครอบคลมุโควิด-19 (เป็นไปตามเง่ือนไข

 กรมธรรม)์ 

  -  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเทอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบาร ์รวมไปถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

- ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่  

 รวมอยู่ในประกนัการเดินทาง 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี 

12 - 15 ม.ค. 2566 15,799.- 14,799.- 5,000.- 3,500.- 

19 - 22 ม.ค. 2566 15,799.- 14,799.- 5,000.- 3,500.- 

26 – 29 ม.ค. 2566 16,999.- 15,999.- 5,000.- 3,500.- 

23 – 26 ก.พ. 2566 15,799.- 14,799.- 5,000.- 3,500.- 

3 – 6 มี.ค. 2566 16,999.- 15,999.- 5,000.- 3,500.- 

9 – 12 มี.ค. 2566 15,799.- 14,799.- 5,000.- 3,500.- 

16 – 19 มี.ค. 2566 15,799.- 14,799.- 5,000.- 3,500.- 

 

กรุณาน ำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มำในวันเดินทำง 
หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์ต้องมีอายุกำรใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น พนกังานขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ 
1,000 บำท/ทริป/ท่ำน ช ำระทีส่นำมบินในวันเดินทำง 
ในส่วนของหัวหน้ำทัวร ์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 
ç 



  
เงื่อนไขกำรออกเดินทำง 

• ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ีผูเ้ดินทางข้ันต ่ำ 
15 ท่ำน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเพิ่มค่าทวัร ์หรือเล่ือนการเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลทบิ์นภายในประเทศแต่มิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ก่อน ทางบริษัทฯจะไม่
รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ดงันั้นกรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลทบิ์นภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ 
กรณีกรุ๊ปคอนเฟิรม์การเดินทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆต่อ
ท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน
ถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิม่เติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์มิอนญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆไดท้ัง้สิน้ และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงินของราคาทวัร ์

• การช าระเงินหมายถึงการยืนยนัจ านวนผูเ้ดินทางไม่สามารถปรบัเปล่ียนได ้
การช าระเงินเขา้มานัน้ หมายถึงท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนของผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลง
ท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯคิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่า
จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

 

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีน่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณำเตรียมเงินมัดจ ำ 10,000 บำท พรอ้มกบั
เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

• การช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์ห้
เรียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะ
ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

• ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วนัก่อนการเดินทาง คืนเงิน 100% (หลงัหกัค่าใชจ้่ายตามจริง) 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนเงิน 50% (หลังหกัค่าใชจ้่ายตามจริง) 

• ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงินทกุกรณี 

• ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจ าหรือซือ้ขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ
บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า) EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษที่เพิ่มเขา้มาช่วง
วนัหยดุหรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 



  
• การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตจุากรา่งกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ

ยกเลิกการเดินทางจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย ทั้งนีบ้ริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

 
หมำยเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได ้ในกรณีนีบ้ริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

• ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นดัพบชา้กว่าเวลานดัหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต่ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทัง้สิน้  

• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามา
เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

• เท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุติัเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การล่าชา้จากสายการบิน การปิดด่านเขา้-ออกเมือง การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

• หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบริษัทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

• หากเกิดทรพัยสิ์นสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกิดอบุติัเหตสุญูหายท่ีเกิดจากความประมาณของนกัท่องเท่ียว
เอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้   

• หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

เมื่อท่ำนช ำระเงินค่ำทัวรใ์ห้กบัทำงบริษัทฯแล้ว 
ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว 

 


