
 

 

***รวมนํ้าหนักสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม*** 

***อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟลทห์รือสายการบินเนื่องจากจาํนวนนักท่องเที่ยว*** 
 

พักหรู เว้ 1 คืน ดานัง 1 คืน บานาฮิลล ์1 คืน 
 

ฟรี!!!!! เมนูกุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว 



  
วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ําหอม   

08.00 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3      

แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ท่ีจะนาํท่านบินตรงลัดฟ้าไปยังดานัง 

ประเทศเวียดนาม โดยมีเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรค์อยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน    

11.00 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบางกอกแอรเ์วย ์

เท่ียวบินท่ี PG947 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) 

12.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรเป็นท่ีเรียบรอ้ย (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวียดนามเท่ากบัประเทศไทย)  

(บริการขนมปังเวียดนามให้ท่านละ 1 ชิน้) 

จากนัน้เดินทางสู่ เมืองเว้ อดีตเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศเวียดนามในสมยัราชวงศเ์หงียน 150 

ปี ของพระราชวังกษัตริย์ จากองค์ท่ี 1 สู่องค์ท่ี 13 ถือเป็นโบราณสถานท่ีสาํคัญของเวียดนาม 

และเป็นตน้แบบวฒันธรรม ทัง้อาหารเวียดนาม และชุดประจาํชาติของสตรีอย่างชุดอ่าวหญ๋าย  

 

 

จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม วัดเทียนมู่ วัดพุทธมหายานท่ีมีอายุเก่าแก่นับหลายรอ้ยปี สรา้งขึน้ตาม

ความเชื่อ เป็นเจดีย ์8 เหล่ียม สูง 7 ชั้น ภายในเป็นท่ีตัง้ของศิลาจารึกและระฆังสาํริดขนาดใหญ่ 

เทียนมู่ แปลว่า เทพธิดา จึงเป็นท่ีมาของชื่อเรียก “วดัเทพธิดา” 

 

 



  

นาํท่าน ล่องเรือมังกร ณ แม่น้ําหอม ซึ่งเป็นเรือพระท่ีนั่งของกษัตริยใ์นอดีต 

พรอ้มฟังดนตรีพืนเมืองเว ้ล่องไปตามแม่นํา้สายหลกัท่ีไหลผ่านและหล่อเลีย้งชาวเมืองเวม้าเป็น

เวลาเน่ินนาน ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองเวท่ี้ขนาบทัง้สองฝ่ังของแม่นํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก   HUONG GIANG Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู ่พระราชวังได่โหน่ย จาํลองแบบมาจากจีน มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรุสั 

ลอ้มรอบดว้ยคนูํา้ขนาดใหญ่ทัง้ส่ีดา้น พระราชวงัแห่งนีใ้ชเ้ป็นท่ีประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศ์

เหงียนมาทกุพระองค ์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวงัแห่งสดุทา้ยของราชวงศ์

เหงียนท่ีปกครองประเทศเวียดนาม มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

กาํแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงั ทอ้งพระโรงหรือนครจกัรพรรดิ และพระราชวงัตอ้งหา้ม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 
 
 

บ่าย  ระหว่างทางนาํท่านแวะชม ร้านเย่ือไม้ไผ่ ผลิตภัณฑพ์ืน้เมืองขึน้ชื่อของเวียดนาม ใหท่้านไดซ้ือ้

สินคา้ท่ีทาํจากเยื่อไมไ้ผ่เป็นของฝากของท่ีระลึก จากนั้นเดินทางสู่เมืองฮอยอัน นาํท่านแวะชม

หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ศิลปหตัถกรรม

ท่ีมีชื่อเสียงของเวียดนาม ชมวิธีการสาธิต

การแกะสลกัหินอ่อน ท่านสามารถเลือกชม

และเลือกซื ้องานฝีมือได้ตามอัธยาศัย 

ออกเดินทางสูห่มู่บ้านก๊ัมทาน  

 

 

วันท่ีสอง          พระราชวังได่โหน่ย – ร้านเย่ือไม้ไผ ่– ฮอยอัน – ดานัง 



   

 หมู่บา้นเล็กในสวนมะพรา้ว ในช่วงสมยัสงครามเคยเป็นท่ีพักของทหาร สนกุสนานกบัการ น่ังเรือ

กระด้ง ชมการแสดงจากฝีพาย และสมัผสัวิถีชีวิตทอ้งถิ่น 

นาํท่านเท่ียวชม ฮอยอัน มรดกโลกท่ียังคงมีลมหายใจ เสน่ห์ของตึกเก่าสีเหลืองสวยสไตล์โค

โลเนียล ท่ีอนรุกัษ์เอาไวใ้หค้งเอกลกัษณด์งัเช่นอดีต องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดขึ้น้ทะเบียนให้

ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เน่ืองด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้ง

ของทอ้งถิ่นและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดร้บัการอนุรกัษ์

ให้อยู่ ในสภาพเดิมไว้ได้เ ป็นอย่างดี ชม

สะพานญ่ีปุ่ น สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน

และ วัดฟุ๊กเ ก๋ียน  หรือสมาคมฟุ๊ กเกี๋ยน 

สมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของ

เมืองฮอยอัน รวมถึง บ้านโบราณ  อายุ

ยาวนานหลายร้อยปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปสุด

ประทับใจกับทิวทัศน์เมืองท่ีสวยงามดั่ ง

ภาพวาด ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ งานฝีมือ โคมไฟ ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอย

อนั ชุดอ๋าวหญ่าย (ชุดประจาํชาติเวียดนาม) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง ชม สะพานมังกร แลนดม์ารค์ของเมืองดานัง สรา้งขึน้

เพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี ของอิสรภาพ

เมืองดานัง นอกจากนีย้ังมีการแสดงไฟ

ในยามคํ่าคืน และท่ีพิเศษไปกว่านัน้ คือ 

มังกรจะพ่นไฟทุกๆคืนวันเสาร์และ

อาทิตย์ และแวะชม คาร์ฟดราก้อน 

สัตว์ในตํานานของเวียดนาม ตัวเป็น

ปลาหวัเป็นมงักรคลา้ยกับเมอรไ์ลออนข

องสิงคโปร ์อยู่ไม่ห่างจากสะพานมังกร 

คณุจะไดช้มทัง้แม่นํา้ สะพาน และรูปป้ันไดอ้ย่างครบเครื่องเลยทีเดีย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูกุ้งมังกร 

ท่ีพัก   PARACEL Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

วันท่ีสาม          ดานัง – บานาฮิลล ์– สะพานทอง – สวนสนุก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานงั บานาฮิลล ์ห่างจากตวัเมืองดานงัประมาณ 40 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที นาํท่านสู่จุดไฮไลท ์น่ังกระเช้าขึน้บานาฮิลล ์ท่ี

ไดร้บัการบนัทึกสถิติโลก Guinness Book of World Records ว่าเป็นกระเชา้ท่ียาวท่ีสดุในโลก 

โดยมีความยาวถึง 5,801 เมตร ชมสวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR หมู่บา้นชาวฝรั่งเศส ให้

ท่านถ่ายรูปและเท่ียวชมบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย ใหท่้านอิสระกบัเครื่องเล่นในสวนสนกุ Fantasy Park สวนสนกุในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดย

จาํลองใหเ้หมือนเมืองแห่งเทพนิยาย มีหลากหลายโซนใหท่้านร่วมสนุก อาทิ ภาพยนตรใ์นระบบ 

4D โลกของไดโนเสาร ์ ระทึกใจไปกับเครื่องเล่นหวาดเสียว รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย 

นอ ก จ า ก นี้ยั งมี ร ้า นช้อ ป ป้ิ ง ใ ห้ ท่ า นไ ด้ เ ลือ ก ซื ้อ ขอ ง ท่ี ร ะ ลึก ภ า ย ใ นสว นสนุก อี ก ด้ ว ย 

จากนั้นนาํท่านชมสะพานสีทอง หรือสะพานมือ สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ สะพานลอยฟ้าท่ีมีมือ

รองรบัสะพานไวโ้ดดเด่นเป็นเอกลกัษณอ์ยู่บนยอดเขาบานาฮิลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เง่ือนไขสาํหรับการเข้าพักบนบานาฮิลล ์3 ท่าน และการพักแบบครอบครัว 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกันเป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) 

สามารถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม**  

2. กรณีมา 3 ท่าน และต้องการพักด้วยกัน ชาํระเพ่ิมห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY 

เนื่องจากห้อง FAMILY มีค่อนข้างจาํกัด ดังนั้นหากท่านประสงคจ์ะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพัก

กับบริษัทก่อนทาํการจองทัวร ์

3. เด็กอายุตํ่ากว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่เสริมเตียง ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮิลล ์ชาํระเพ่ิม 3,500 บาทต่อท่าน 

 

 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 

ท่ีพัก Mercure Danang French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ ห้องพักบนบานาฮิลลไ์ม่มีห้องสาํหรับ 3 ท่าน / มีห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเด่ียวเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านนั่งกระเชา้สู่เมืองดานัง สกัการะองคเ์จ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตัง้อยู่ท่ี Son Tra เป็นวดั

ท่ีใหญ่ท่ีสดุในดานัง ภายในวดัยงัมีหินอ่อนแกะสลกั วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิ  สิทธิ์ท่ีมี

คนหลั่งไหลมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานงัอีกดว้ย 

 จากนัน้นาํท่านไปแวะตลาดฮาน ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดานงั ใหท่้านได้

เลือกซือ้ของฝากของท่ีระลึก รวมไปถึงสินคา้พืน้เมืองของชาวเวียดนามก่อนกลบั นาํท่านเดินทาง

สู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานังเพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ  

13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG948 

15.30 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

 

 

 

วันท่ี 4             ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – กรุงเทพฯ  



  

 

อัตราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว เด็กอายตุํ่ากวา่ 2 ปี 

19-22 ม.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

23-26 มี.ค. 2566 20,399.- 19,399.- 5,000.- 3,500.- 

5-8 เม.ย. 2566 21,499.- 20,499.- 5,000.- 3,500.- 

27-30 เม.ย. 2566 20,899.- 19,899.- 5,000.- 3,500.- 

4-7 พ.ค. 2566 19,599.- 18,599.- 5,000.- 3,500.- 

11-14 พ.ค. 2566 19,599.- 18,599.- 5,000.- 3,500.- 

18-21 พ.ค. 2566 19,599.- 18,599.- 5,000.- 3,500.- 

25-28 พ.ค. 2566 19,599.- 18,599.- 5,000.- 3,500.- 

8-11 มิ.ย. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

6-9 ก.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

13-16 ก.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

20-23 ก.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

27-30 ก.ค. 2566 22,699.- 21,699.- 5,000.- 3,500.- 

3-6 ส.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

10-13 ส.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

11-14 ส.ค. 2566 21,499.- 20,499.- 5,000.- 3,500.- 

17-20 ส.ค. 2566 17,599.- 16,599.- 5,000.- 3,500.- 

24-27 ส.ค. 2566 17,599.- 16,599.- 5,000.- 3,500.- 

31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2566 17,599.- 16,599.- 5,000.- 3,500.- 

7-10 ก.ย. 2566 17,599.- 16,599.- 5,000.- 3,500.- 

14-17 ก.ย. 2566 17,599.- 16,599.- 5,000.- 3,500.- 

21-24 ก.ย. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

5-8 ต.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 



  

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั 

- ค่านํา้หนกัสมัภาระ 20 กก. / ถอืขึน้เครื่อง 7 กก. 

- ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

- ค่าอาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ 

- ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 

- ประกนัการเดินทางวงเงิน 50,000USD 

 ครอบคลมุโควิด-19 (เป็นไปตามเง่ือนไข

 กรมธรรม)์ 

  -  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเทอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบาร ์รวมไปถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม

นอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 

- ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีไม่  

 รวมอยู่ในประกนัการเดินทาง 

 

 

 

 
กรุณานําหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาในวันเดินทาง 

หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 
 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเด่ียว เด็กอายตุํ่ากวา่ 2 ปี 

12-15 ต.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

19-22 ต.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

20-23 ต.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

26-29 ต.ค. 2566 17,599.- 16,699.- 5,000.- 3,500.- 

2-5 พ.ย. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

9-12 พ.ย. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

16-19 พ.ย. 2566 17,599.- 16,599.- 5,000.- 3,500.- 

23-26 พ.ย. 2566 17,599.- 16,599.- 5,000.- 3,500.- 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น พนกังานขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ 

1,000 บาท/ทริป/ท่าน ชาํระทีส่นามบินในวันเดินทาง 

ในส่วนของหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
 



  

เงื่อนไขการออกเดินทาง 

• ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผูเ้ดินทางขัน้ตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์ ้กาํหนดใหม้ีผูเ้ดินทางข้ันตํ่า 

15 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือเล่ือนการเดินทาง หรือ

ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลทบิ์นภายในประเทศแต่มิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ก่อน ทางบริษัทฯจะไม่

รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ดงันั้นกรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลทบิ์นภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ 

กรณีกรุ๊ปคอนเฟิรม์การเดินทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆต่อ

ท่านก็ตาม อนัเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน

ถอนตวัออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิม่เติมขึน้ หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์มิอนญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆไดท้ัง้สิน้ และเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจาํนวนเงินของราคาทวัร ์

• การชาํระเงินหมายถึงการยืนยนัจาํนวนผูเ้ดินทางไม่สามารถปรบัเปล่ียนได ้

การชาํระเงินเขา้มานัน้ หมายถึงท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจาํนวนของผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลง

ท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯคิดค่าใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่า

จาํนวนเงินมดัจาํ ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

 

เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจาํ 10,000 บาท พรอ้มกบั

เตรียมเอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทาํการจองแลว้ 

• การชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนกาํหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

• หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้ 

• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผูส้งูอาย ุมีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวก

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก

ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร ์

ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วนัก่อนการเดินทาง คืนเงิน 100% (หลงัหกัค่าใชจ้่ายตามจริง) 

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

• ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงินทกุกรณี 

• ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจาํหรือซือ้ขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ

บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ) EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง

วนัหยดุหรือเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

• การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตจุากรา่งกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทางจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ทั้งนีบ้ริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปได ้ในกรณีนีบ้ริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ท่านตอ้งการ 

• ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนดัพบชา้กว่าเวลานดัหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต่ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทัง้สิน้  

• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนาํมา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

• เท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุาํเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุติัเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การล่าชา้จากสายการบิน การปิดด่านเขา้-ออกเมือง การนดั

หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นตน้ 

• หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุ

อย่างทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

• หากเกิดทรพัยสิ์นสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกิดอบุติัเหตสุญูหายท่ีเกิดจากความประมาณของนกัท่องเท่ียว

เอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ความรบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้   

• หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตผุลใดๆก็

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

เมื่อท่านชาํระเงินค่าทัวรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล้ว 

ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว 
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