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 ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เลน่สวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

 เที่ยวครบทุกไฮไลท ์และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระดง้ 

 ต่ืนตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ลอ่งเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม 
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 อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์1 รา้นดงั และ กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั 

 ฟรีหมวกเวียดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานงั 3 ดาว 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง: กุมภำพนัธ ์- มีนำคม 2563 

วนัแรก  สุวรรณภมิู –ดำนงั – สะพำนแห่งควำมรกั – รปูป้ันปลำมงักร - สะพำนมงักรไฟ 

15.0 น.   คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ  เคำน์เตอร ์L  สำยกำรบิน Vietnam 

Airlines  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน 

18.00 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองดำนงั โดยเท่ียวบินท่ี  VN626 (มีบริกำร Snack Box 

บนเคร่ืองบิน) 

19.40น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนำมบินเมือง ดำนงั)  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจากนั้นน าทา่นชม สะพำนแห่งควำมรกั ท่ี

นิยมของหนุ่มสาวคูร่ักกนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากนั้นน าทา่นชม รปูป้ัน

ปลำมงักร ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก  าลงัจากปลากลายเป็นมงักรใน

ระยะใกล ้เชิญทา่นเพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพำนมงักรไฟท่ีมีความยาวถึง 

666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเร่ิม

เวลา 21.000น. ของวนัเสาร์และอาทิตยเ์ทา่นั้น 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัดำนงั GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL  

หรือเทียบเท่ำ*** 

วนัสอง  หมู่บำ้นหินแกะสลกัออ่น - หำดหมีเคว - ล่องเรือกระดง้ -  ฮอยอนั - เว ้- วดัเทียนมุ ๋- ตลำดดองบำ 

- ล่องเรือมงักรชมแม่น ้ำหอม 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ท่ี โรงแรม   

  จากนั้นน าทา่นผา่นชม ภเูขำหินอ่อน Marble Mountains และน าทา่น

เขา้ชม หมู่บำ้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมีแหลง่วตัถุดิบหินออ่นเน้ือดี  และ

ชา่งแกะสลกัฝีมือประณีต สง่ออกจ าหน่าย ท ัว่โลก 17 น าทา่นถา่ยรูปกบั 

หำดหมีเคว (My Khe Beach)ซ่ึงเป็นหาดท่ีสวยปังท่ีสุดของดานังก็วา่ได ้

หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวา้งขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร 

ทรายท่ีน่ีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มีแนวเกา้อ้ีชายหาดท่ีหลงัคา

มุงดว้ยจากตัง้เรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน ้าทะเลสีฟ้าอมเขียว

ไดแ้บบเพลินๆทัง้วนั โดยหาดหมีเควมีช่ือมากในชว่งสงครามเวียดนาม

เพราะทหารอเมริกนัใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และภายหลงัสงครามส้ินสุด 

ก็เรียกแทนวา่ หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเท่ียว
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หาดหมีเควไดง้า่ยๆเพราะวา่อยูห่่างจากตวัเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซ่ีหรือรถประจ าทางไปก็ไดเ้ลย 

เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแลว้

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ หมู่บำ้นกัม๊ทำน สนุกสนานไปกบัการเลน่

กิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็นหมูบ่า้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวน

มะพรา้วริมแมน่ ้า ในอดีตชว่งสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหลา่ทหาร 

อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะไดช้ม

วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพ้ืนเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิง

จะหยอกลอ้ก ันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด

สนุกสนาน จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดก

โลกทางวฒันธรรมไดร้ับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนตเ์สน่ห์อยูท่ี่

บา้นโบราณซ่ึงอายุเกา่แกก่วา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบ

เฉพาะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไมซ่ า้แบบทัง้ในดา้น

ศิลปะและการแกะสลกั ชมยา่นการคา้เมืองทา่คา้ขายสมยัโบราณของ

ชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญำตใหน้ ำรถใหญ่เขำ้ไป ดงันัน้กำร

เดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**น าทา่นชม สะพำนญ่ีปุ่น 

ซ่ึงเป็น  พิพิธภณัฑป์ระวติัศำสตรว์ดักวนอู ศำลเจำ้ ชุมชนชำวจีน 

และบำ้นโบรำณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสาน

สถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เม่ือศตวรรษท่ี 17 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร   

น าทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าทา่นขึ้นรถโคช้ปรับอากาศ จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองเว ้(ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชม) น าทา่นผา่นชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน ้ากร่อยท่ีใหญท่ี่สุดในเอเชียเป็นพ้ืนท่ี

ชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงกุง้ ปลา เป็นจ านวนมาก ชมวิวท่ีสวยงามของอา่วทะเล  Lang Co เป็นหน่ึงในสิบอา่ว

สวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงหอยเพ่ือการ

ผลิตมุก จากนั้นน าทา่นเขา้สู ่วดัเทียนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู ่มี

หอคอยเจดีย ์8 เหล่ีอม สูง 8 ชัน้ ซ่ึงตัง้อยูบ่นฝั่งซา้ยของแมน่ ้าหอม 

พรอ้มเร่ืองเลา่มากมายเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแหง่น้ี ยงัเป็นท่ีเก็บ

รถออสตินสีฟ้าคนัประวติัศาสตร์ท่ีโลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีน

ขบัรถออสตินคนัประวติัศาสตร์ท่ีโชวอ์ยูท่ี่วดัน้ีไปราดน ้ามนัเผาตวัเอง

ประทว้งรัฐบาลเวียดนามท่ีท  าลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทบัใจริมแมน่ ้าหอม จากนั้นน าทา่นไป

ละลายทรัพยท่ี์ ตลำดดองบำ เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียด นามและชาวไทย อาทิ เส้ือ

เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร Queen Restaurant (อำหำรทอ้งถ่ิน + แหนมเนืองเวียดนำมแท้ๆ ) 
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  หลงัอาหาร น าคณะเดินทางลง ล่องเรือมงักรชมแม่น ้ำหอม ชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทัง้

เสียงดนตรี ท่ีมาจากเคร่ืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเพลงเวียดนามดงัเดิม มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็น

ประสบการณท่ี์ไมรู่ลื้ม 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัเมืองเว ้ ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ **** 

วนัสำม  พระรำชวงัไดโนย้ – รำ้นเย้ือไผ่ – ไข่มุก – บำน่ำฮิลล ์– สะพำนมือ – สวนสนุก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรำเชำ้ท่ี โรงแรม     

  จากนั้นน าทา่นชม พระรำชวงัไดโนย้ พระราชวงัโบราณแห่งสุดทา้ยของ

เวียดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหลง่มรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีท  า

การของระบบพระราชวงศ์สุดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวง

เหงียนมีพระองคท์ ัง้หมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้นมาถือครองราชยน์ับตัง้แต ่ค.ศ. 

1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญโ่ต อลงัการเป็น

อยา่งย่ิง ทา่นจะไดช้มครบทัง้หมด 3 สว่นของพระราชวงัไดแ้ก ่ก  าแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกวา่ “กิง

ถัน่” ท่ีท  าการของพระองคก์บั เสนาธิการและแมท่บั ทอ้งพระโรงท่ีเรียกวา่นครจกัพรรค ์“ไถหวา่” และสว่นท่ีส าคญั

มากท่ีสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็น

ขนัที ท่ีเรียกกนัวา่ ”ต๋ือก ัม๋ถัน่” จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูริ่มอา่วลงัโก ระหวา่งทางแวะ ชมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมำ

จำกเย้ือไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหมข่องประเทศฝรั่งเศสท่ีมีขบวนการ

เอาไมไ้ผม่าเผา กลั่นกรองเพ่ือจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลิต

ออกมาเป็นสินคา้ตา่งๆท่ีมีประโยชน์ดีตอ่สุขภาพ  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร  (Seafood)  

จากนั้นน าทา่นเยือนภูเขา บำนำฮิลล ์เพลิดเพลินกบัการนั่งกระเชา้ท่ี

ยาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผา่นภูเขาและสายหมอกสมัผสั

อากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทศัท่ีสายงามของภูเขาฮายเว่ิน เก็บ

ภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยักอ่นชาวฝรั่ งเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็น

เมืองตา่งอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทหอ้งพกั 

รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ท่ีรอใหท่้ำนไปเล่น

สวนสนุกแบบไม่อัน้ น าทา่นนัง่รถไฟไต่เขำ ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศ

เวียดนามเพ่ือขึ้ นไปชม สวนดอกไม้แห่งควำมรัก Le Jardin 

D’Amour สไตลยุ์โรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าทา่น

ชมพระยไูลองคใ์หญ่ ณ วดัลิงอ๋ืงแห่งบำนำฮิวล ์ท่ีเป็นองคมี์ความ

สูงถึง 30 เมตร น าทา่นชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ีมีอายุร้อยปีเป็นผลงาน

ของคนฝรั่งเศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุคแรกๆสามารถซ้ือ

ไวน์ชนิดตา่งๆกลบัไปเป็นทีระลึกได ้(ใหท่้ำนไดอิ้สระเล่นสวนสนุก 
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+ ดหูนงั 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่ำง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผ้ึง) จากนั้นน าทา่นชมสถานท่ีแหง่ใหมบ่นบาน่าฮิลลน์ั้น

ก็คือ สะพำนสีทองหรือสะพำนมือยก นัน้เอง 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บุฟเฟ่ตอ์ำหำรนำนำชำติบนบำน่ำฮิลล ์

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

(หมำยเหตุ : หอ้งบนบำน่ำฮิลล ์ไม่มีหอ้งท่ีพกั 3 ท่ำน / มีแต่หอ้งพกั 2 ท่ำน หรือพกัเด่ียวเท่ำนัน้) 

( ถำ้พกั 3 ท่ำน จะตอ้งพกัแบบหอ้ง Family เพ่ิม 700 บำท / หอ้ง ) 

วนัส่ี  บำน่ำฮิลล ์- ดำนงั – วดัหลิงอ๋ิง - ตลำดฮำน – สนำมบินดำนงั - สุวรรณภมิู 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรำเชำ้ท่ี หอ้งอำหำรบำน่ำฮิลล ์  

ไดเ้วลำสมควร เดินทำงกลบัสู่เมือง จากนั้นน าทา่นมสัการองค ์เจำ้

แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอ๋ิง อยูบ่นเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือ

ของเมืองดานัง เป็นวดัใหญท่ี่สุดของท่ีน่ี รูปปั้นปูนขาวของเจา้แมก่วนอิม

ยืนหันหลงัใหภู้เขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพ่ือเป็นการปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสานกบัเสียงคล่ืนนั้น

ชว่ยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ และสรา้งขวก าลงัใจอยา่งดีเย่ียม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรเท่ียง ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นไปละลายทรัพยท่ี์ ตลำดฮำน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย 

อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ 

ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอา๋วหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝาก  

 

 

 

 

 

              สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำง สู่สนำมบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทำงสู่กรงุเทพฯ 

15.20 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน Vietnam Airlines  เท่ียวบินท่ี VN627(มีบริกำร Snack Box บน

เคร่ืองบิน) 

17.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รำยกำรท่องเท่ียวน้ีอำจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ำมควำมเหมำะสม  

ทัง้น้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตำมสภำพกำรณแ์ละประโยชนข์องท่ำนเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่ำนละ 1,000 บำทตลอดกำรเดินทำง 

หวัหนำ้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

รำคำเด็กอำยไุม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บำท 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุช ัน้ทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นั้น) 

 คา่สมัภาระน า้หนกัทา่นละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7กก. 

 คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 คา่ภาษีสนามบินและคา่ภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษทัขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับ   

    คา่ธรรมเนียมเพ่ิม กอ่นการเดินทาง 

 คา่อาหารตามรายการระบุ 

 คา่รถรับ-สง่น าเท่ียวตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัร์ท่ีช  านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท  าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้งพกั , รวมถึง 

    คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาจา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก ) 

วนัท่ีเดินทำง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่ำน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่ำน 
พกัเด่ียว 

วนัท่ี 8-11 กุมภำพนัธ ์2563 14,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 21-24 กุมภำพนัธ ์2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 22-25 กุมภำพนัธ ์2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 29 ก.พ.-3 มี.ค. 2563 13,899.- 4,900.- 

มีนำคม 2563 

วนัท่ี 7-10 มีนำคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 14-17 มีนำคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 20-23 มีนำคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 21-24 มีนำคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 26-29 มีนำคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 27-30 มีนำคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 28-31 มีนำคม 2563 13,899.- 4,900.- 
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 คา่สมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดตอ่สายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่ำนละ 1,000 บำทตลอดกำรเดินทำง 

 

เง่ือนไขในกำรจอง 

 ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) สว่นท่ีเหลือช าระท ัง้หมดอยา่งนอ้ย 25 วนั

กอ่นการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือ  ตา่งประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท ัง้เต็มจ านวนหรือบางสว่น ใน

กรณีท่ีทา่นจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

หมำยเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 

 ถา้ทา่นเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต ่ทางบริษัทฯจะถือวา่ทา่นสละ

สิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทัง้ส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ทา่น จะไมมี่หวัหนา้ / แตถ่า้ 15 ทา่นขึ้น จะมีหวัหนา้ทวัร์ตลอดการเดินทาง 

กำรยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป  คืนเงินทัง้หมด 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินมดัจ า 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไมส่ามารถเดินทางในชว่งเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการ

เดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทัง้น้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บั

ลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาชว่งวนัหยุด หรือ 

เทศกาลดงักลา่ว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่มดัจ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิควำมรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภยัธรรมชาติ หรือ

กรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทาง

บริษัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 

  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง

หรือคืนเงินได ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทาง

ออกนอกประเทศได ้
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