
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13443 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานา่ฮิลล์ 

4วัน 3คนื  

เที่ยวครบทุก Highlight     
Free : ฟรีน่ังกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้ันพร้อมพักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 

Shopping : 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน 

Highlight: ต่ืนตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น ้าหอม 

สนุกกับล่องเรือกระด้ง เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน  
ก ำหนดกำรเดนิทำง   

วนัแรก สวุรรณภมู ิ ดำนงั  สะพำนมงักร 

13.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิเคำนเ์ตอร ์F  สำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์ โดยมี
เจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอนิ 

16.15 น.     น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงดำนงั โดยเทีย่วบนิที ่ PG 997 

18.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนำมบนิเมอืง ดำนงั) น าท่านผา่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ เขา้สูต่ัวเมอืงดานัง  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 



 

   น าท่านชม สะพำนแห่งควำมรกั ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน 
จากนั้นน าท่านชม รูปปั้นปลำมงักร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่ก าลังจากปลา 
กลายเป็นมังกรในระยะใกล ้เชญิท่านเพลดิเพลนิกับความอลังการของ สะพำนมงักรไฟทีม่คีวาม  
ยาวถงึ 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึง่เป็นสะพานทีต่ระการตามากทีส่ดุของเวยีดนามในเวลานี ้ 
โดยการแสดงนีจ้ะเริม่เวลา 21.000 น. ของวนัเสารแ์ละอาทติยเ์ทา่นัน้  

ทีพ่กัเมอืงดำนงั   SALEM RIVERSIDE HOTEL/ ADINA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่*** 

วนัทีส่อง  หมูบ่ำ้นหนิออ่น  เรอืกระดง้  เมอืงโบรำณฮอยอนั  กระเชำ้ลอยฟ้ำ บำนำ่ฮลิล ์    

                      สวนสนกุ  สะพำนมอื  สวนดอกไม ้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ที ่โรงแรม     

จากนัน้น าท่านผ่านชม ภูเขำหนิออ่น Marble Mountains และน าท่านเขา้ชมหมูบ่ำ้นหนิ
แกะสลกัออ่น ทีม่แีหลง่วัตถุดบิหนิออ่นเนื้อด ี และชา่งแกะสลักฝีมอืประณีต สง่ออกจ าหน่าย ท่ัว
โลก  และน าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นก ัม๊ทำน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมูบ่า้นเล็กๆ 
ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในชว่งสมัยสงครามนัน้จะเป็นทีพั่กของเหลา่ทหาร
หาญ ในปัจจบุันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีการท าประมงเป็นหลัก ในระหวา่งทีใ่หท้่าน
ท าท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ นัน้ท่านจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวบา้น และระหวา่ง
ทีล่่องเรือกระดง้อยู่นั้นชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อ
ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั เทีย่วชมเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมไดรั้บการขึน้ทะเบยีน
จาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่อายเุกา่แกก่วา่ 200 ปี มหีลังคา ทรงกระดองป ูแบบ
เฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซึง่เป็น สถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชม
ยา่นการคา้เมอืงทา่คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี **เมอืงฮอยอนั ไมอ่นุญำตใหน้ ำรถใหญเ่ขำ้
ไป ดงัน ัน้กำรเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิที่องเทีย่วทีด่ที ีสุ่ด**น าท่านชม สะพำนญีปุ่่ น ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชุมชนหลากหลายเชือ่ชาตเิขา้
ดว้ยกัน ชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิำสตรว์ดักวนอ ูศำลเจำ้ ชุมชนชำวจนี และบำ้นโบรำณ อายุ
ยาวนานกวา่ 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอืเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำรที ่

จากนั้นน าท่านเยือนภูเขา บำนำฮลิล  ์เพลิดเพลินกับการน่ังกระเชา้ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม 
ระยะทาง 6 ก.ม. ผา่นภเูขาและสายหมอกสัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดปีชมววิทวิทัศทีส่ายงาม
ของภเูขาฮายเวิน่ เก็บภาพแหง่ความสวยงาม  ซึง่สมัยกอ่นชาวฝร่ังเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมอืงตา่ง



 

อากาศอีกแห่งหนึ่งของเวยีดนาม ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่สวนสนุก The Fantasy Park (รวมคำ่เครือ่งเลน่บน
สวนสนุก ยกเวน้ พพิธิภณัฑส์ำมมติแิละบำ้นผสีงิทีไ่มร่วมใหใ้นรำยกำร) เครือ่งเล่นที่เป็น
สวนสนุกของบานาฮลิล์ใหท้่านไดเ้ล่นเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท้่านเลอืกหลากหลาย
สถานี อาท ิเชน่ โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุ้กท่านระทกึ
ขวญัไปกับเครือ่งเลน่ นอกจากนีย้ังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นได ้ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุก
อกีดว้ย และยังมเีครือ่งเลน่อืน่ๆอกีใหท้่านไดล้องพสิจูน์อกีมากมายจากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชม
สะพาน Golden Bridge ซึง่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้มน่าน
มานี้ อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมววิทศิทัศน์ ชมสวนดอกไมแ้ห่งควำมรกั Le Jardin 
D’Amour สไตลย์โุรปทีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ 

 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร บฟุเฟ่ตน์ำนำชำต ิ

พกัทีโ่รงแรม MECURE VILLA / FRENCH VILLAGE หรอืเทยีบเทำ่**** (บนบาน่าฮลิล ์) 

  

วนัทีส่ำม  บำนำ่ฮลิล ์– เว ้ รำ้นเยือ้ไผ ่ ตลำดดองบำ  ลอ่งเรอืแมน่ ำ้หอม   

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ที ่โรงแรม     

  อสิระใหค้ณะไดพ้กัผอ่น เก็บตกยำมเชำ้ ชมทศันยีภำพหรอืท ำกจิกรรมจนไดเ้วลำสมควร 

  ไดเ้วลำนดัหมำยพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมำย น ำทำ่นน ัง่กระเชำ้ลงสูล่ำนจอดรถ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

  จำกน ัน้ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเว ้(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชม) น าท่านผา่นชม Tam Giang 
เป็นทะเลสาบน ้ากร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยีเป็นพื้นที่ชาวเวยีดนามใชใ้นการเลี้ยงกุง้ ปลา เป็น
จ านวนมาก ชมววิทีส่วยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึง่ในสบิอา่วสวยงามทีส่ดุในโลกเป็น
พืน้ทีช่าวเวยีดนามใชใ้นการเลีย้งหอยเพือ่การผลติมกุและผลติภัณฑบ์ ารงุผวิทีท่ าจากไขม่กุ 



 

  ระหว่างทางแวะ ชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมำจำกเยือ้ไมไ้ผ่ ซึง่เป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศ
ฝร่ังเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผม่าเผา กลั่นกรองเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็น
สนิคา้ตา่งๆทีม่ปีระโยชน์ดตีอ่สขุภาพ และน าท่านแวะ รมิอำ่วลงัโก ทีช่าวเวยีดนามใชใ้นการเลีย้ง
หอยเพือ่การผลติมุก แวะชมสนิคา้ต่างๆทีท่ าดว้ยฝีมอืชาวเวยีดนามไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดับจาก
ไข่มุก ภาพฝังเปลอืกหอย จากนั้นน าท่านไปละลายทรัพยท์ี่ ตลำดดองบำ เป็นตลาดที่รวบรวม
สนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า 
ของทีร่ะลกึมากมาย 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร 

  หลังอาหาร น าคณะเดนิทางลง ล่องเรอืมงักรชมแม่น ำ้หอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาว
เวยีดนามโบราณ ทัง้เสยีงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดดีสตีีเป่า และเสยีงรอ้งขับขานในเพลง
เวยีดนามดังเดมิ มันก็จะเป็นอะไรทีถ่อืเป็นประสบการณ์ทีไ่มรู่ล้มื  

  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กัเมอืงเว ้ โรงแรม ASIA Hotel / GREEN ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ 

  อสิระใหค้ณะเดนิเล่นชมเมืองเวย้ามค ่าคนื มีถนนคนเดนิ รา้นคา้ รา้นอาหาร ใหท้่านไดช้มหรือ
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ วงัโบรำณไดโนย  วดัเทยีนมู ่ ดำนงั  วดัหลงิอ ิง๋  ตลำดฮำน  กรงุเทพฯ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ที ่โรงแรม   

  จากนั้นน าท่านชม พระรำชวงัไดโนย พระราชวังโบราณแห่งสุดทา้ยของเวยีดนาม UNESCO 
ประกาศให ้เป็นแหลง่มรดกโลก เป็นทีป่ระทับ ทีท่ าการของระบบพระราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศ
เวยีดนามคอืพระราชวงเหวยีนมพีระองคทั์ง้หมด 13 องคท์ีไ่ดข้ ึน้มาถอืครองราชยนั์บตัง้แต่ ค.ศ. 
1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญโ่ต อลังการเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะไดช้มครบ
ทัง้หมด 3 สว่นของพระราชวังไดแ้ก ่ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังทีเ่รยีกวา่ “กงิถ่ัน” ทีท่ า
การของพระองคก์ับ เสนาธกิารและแมทั่บ ทอ้งพระโรงทีเ่รยีกวา่นครจักพรรค ์“ไถหวา่” และสว่นที่
ส าคัญมากทีสุ่ดของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที่ประทับของพระองค ์พระราชนิี นาง
สนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัท ีทีเ่รยีกกันวา่ ”ตือ๋กั๋มถ่ัน”  

 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สู ่วดัเทยีนมู ่ไหวพ้ระขอพรเจดยีเ์ทยีนมู ่มหีอคอยเจดยี ์8 เหลีอ่ม สงู 8 ชัน้ ซึง่
ตัง้อยูบ่นฝ่ังซา้ยของแมน่ ้าหอม พรอ้มเรือ่งเลา่มากมายเกีย่วกับพระพุทธศาสนา ณ.ทีแ่หง่นี้ ยังเป็น
ที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัตศิาสตร์ที่โลกตอ้งจารึกเนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตนิคัน



 

ประวัตศิาสตรท์ีโ่ชวอ์ยูท่ีว่ัดนี้ไปราดน ้ามันเผาตัวเองประทว้งรัฐบาลเวยีดนามทีท่ าลายพุทธศาสนา 
และเก็บภาพแหง่ความประทับใจรมิแมน่ ้าหอม จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

จากนัน้น าทา่นมัสการองค ์เจำ้แมก่วนอมิ ณ วดัหลงิอ ิง๋ อยูบ่นเกาะเซนิตรา่ (Son Tra) ทางเหนือ
ของเมอืงดานัง เป็นวัดใหญ่ทีสุ่ดของทีน่ี่ รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยนืหันหลังใหภู้เขา หัน
หนา้ออกสูท่ะเลเพือ่เป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา เสยีงระฆังวัดทีต่ปีระสาน
กับเสยีงคลืน่นัน้ชว่ยใหช้าวเรอืรูส้กึสงบ และสรา้งขวญัก าลังใจอยา่งดเียีย่ม และเป็นทีเ่คารพนับถอื
ของคนดานัง ...... 

น าท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลำดฮำน เป็นตลาดที่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาว
เวยีดนามและชาวไทย อาท ิ เสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงาน
ฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุ
ประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่น
เดนิทำง สูส่นำมบนิ Danang International Airport เตรยีมตวัเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ 

18.55 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิบำงกอกแอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่PG 998 
20.50 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ โดยสวสัดภีาพดว้ยความประทับใจ ….  

  

อตัรำคำ่บรกิำร  
 

วนัเดนิทำง ผูใ้หญ ่ เด็กต ำ่กวำ่ 12ปี 
ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว จ ำนวนที ่

พฤษภำคม  

16 - 19 พฤษภำคม 2562 14,999 14,999 4,500 30+1 

17 - 20 พฤษภำคม 2562 16,999 16,999 4,500 30+1 

23 - 26 พฤษภำคม 2562 12,999 12,999 4,500 30+1 

24 - 27 พฤษภำคม 2562 12,999 12,999 4,500 30+1 

30 พฤษภำคม – 2 มถินุำยน 2562 14,999 14,999 4,500 30+1 

31 พฤษภำคม – 3 มถินุำยน 2562 14,999 14,999 4,500 30+1 

มถินุำยน  

6 - 9 มถินุำยน 2562 13,999 13,999 4,500 30+1 

7 - 10 มถินุำยน 2562 13,999 13,999 4,500 30+1 

13 – 16 มถินุำยน 2562 13,999 13,999 4,500 30+1 

14 – 17 มถินุำยน 2562 13,999 13,999 4,500 30+1 

20 – 23 มถินุำยน 2562 14,999 14,999 4,500 30+1 

21 – 24 มถินุำยน 2562 14,999 14,999 4,500 30+1 

27 – 30 มถินุำยน 2562 14,999 14,999 4,500 30+1 

28 มถินุำยน – 1 กรกฎำคม 2562 14,999 14,999 4,500 30+1 

 
คำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ1,000 บำทตลอดกำรเดนิทำง 

หวัหนำ้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในกำรบรกิำร 
รำคำเด็กอำยไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บำท 

 
                     
รำยกำรทอ่งเทีย่วนีอ้ำจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม 

ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตำมสภำพกำรณ์และประโยชนข์องทำ่นเป็นส ำคญั** 
 



 

 
อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทัศนาจร (เครือ่งเหมาล าตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
 คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
 คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับ   

    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 
 คา่อาหารตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 หัวหนา้ทัวรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
 ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาจา่ยเพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 บาท ขึน้อยูก่บัอตัรา 
    แลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 1,000 บำทตลอดกำรเดนิทำง 

 
เงือ่นไขในกำรจอง 

 ช าระมดัจ าในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืส าเนา) สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 
25 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทัวร์
ทัง้เต็มจ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่า่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 



 

หมำยเหต ุ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 
 ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีัวหนา้ / แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีัวหนา้ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 

 
กำรยกเลกิ 

1. การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย  
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป ยดึเงนิมดัจ า 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-20 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์
2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้การ
ยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
พจิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท 
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกับ
สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้
มาชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวำมรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

  หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาต ิ
หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

  หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

  หากเกดิทรัพย์สนิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัติเหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง 

  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวัน
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

 
 

**ส ำคญัมำก  กรุณำอยำ่ลืม **Passport  มำในวนัเดินทำง 


