
 

 

 

 
 

 
 

➢ ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 
➢ ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 
➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท ์และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระดง้ 
➢ ต่ืนตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่น ้าหอม 
➢ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต ์1 รา้นดงั และ กุง้มังกรโตะ๊ละ 1 ตวั 
➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
➢ พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 

 

ก าหนดการเดินทาง: กุมภาพนัธ ์- มีนาคม 2563 

วันแรก  สุวรรณภูมิ –ดานัง – สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามังกร - สะพานมังกรไฟ 

15.0 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์L  สายการบิน 

Vietnam Airlines  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
18.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VN626 (มีบริการ Snack Box บนเครื่องบิน) 
19.40น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  



 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารจากน้ันน าท่านชม สะพาน
แห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่
สะพาน จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองดานัง เมืองที่ก าลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล ้เชิญ
ท่านเพลิดเพลินกับความอลงัการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาว
ถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานที่ตระการตามาก
ที่สุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 21.000น. 
ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 
น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

วันสอง  หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน - หาดหมีเคว - ลอ่งเรอืกระดง้ -  ฮอยอนั - เว ้- วัดเทียนมุ๋ - ตลาดดอง
บา - ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม   
  จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน า

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อน
เน้ือดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทั ว่โลก 17 
น าท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซ่ึงเป็นหาดที่สวย
ปังที่สุดของดานังก็ว่าได ้หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวา้งขวาง และ
มีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่น่ีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้
มากๆ มีแนวเก้าอี้ ชายหาดที่หลังคามุ งด้วยจากตั้ งเรียงราย 
สามารถนอนเอนและมองดูน ้าทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั้ง
วนั โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหาร
อเมริกันใชเ้ป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้ นสุด ก็
เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไป
เที่ยวหาดหมีเควไดง้่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 
กิโลเมตร จะนั่งแท็กซ่ีหรือรถประจ าทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้าย
รถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแลว้จากน้ันน า
ท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม 
นัง่เรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวน
มะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พกัอาศัยของเหล่า
ทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลง
พื้ นเมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะ
กนัเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง
ฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการข้ึน
ทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่
กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน 
ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลัก 
ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอย
อัน ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เข้าไป ดังน้ันการเดินชมเมืองจึง
เป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็น  พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาล



 

เจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่
ยงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษที่ 17 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร   
น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านข้ึนรถโคช้
ปรับอากาศ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม) น าท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน ้ า
กร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้ นที่ชาวเวียดนามใชใ้นการเลี้ ยงกุง้ 
ปลา เป็นจ านวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็น
หน่ึงในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้ นที่ชาวเวียดนามใชใ้น
การเลี้ ยงหอยเพื่อการผลิตมุก จากน้ันน าท่านเขา้สู่ วัดเทียนมู่ 
ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซ่ึง
ตั้งอยู่บนฝั่งซา้ยของแม่น ้าหอม พรอ้มเร่ืองเล่ามากมายเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งน้ี  ยังเป็นที่ เก็บรถออสตินสีฟ้าคัน
ประวตัิศาสตร์ที่โลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขับรถออสติน
คันประวัติศาสตรท์ี่โชว์อยู่ที่วัดน้ีไปราดน ้ามันเผาตัวเองประท้วง
รัฐบาลเวียดนามที่ท าลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจริมแม่น ้าหอม จากน้ันน าท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาด
ดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียด 
นามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Queen Restaurant (อาหาร
ทอ้งถิ่น + แหนมเนืองเวียดนามแท้ๆ ) 

  หลังอาหาร น าคณะเดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม ชม
การแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มา
จากเคร่ืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเพลงเวียดนาม
ดังเดิม มนัก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รูล้ืม 
น าท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองเว ้ ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า **** 

วันสาม  พระราชวังไดโนย้ – รา้นเยื้ อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     
  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่ง

สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก 
เป็นที่ประทับ ที่ท าการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองคท์ั้งหมด 13 องคท์ี่ไดข้ึ้นมา
ถือครองราชย์ นับตั้ งแต่  ค.ศ . 1802 จนถึง ค.ศ . 1945 มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างย่ิง ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวัง
ไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถัน่” ที่ท าการของพระองค์กับ เสนาธิการและ
แม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วนที่ส าคัญมากที่สุดของพระราชวังคือ
พระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที่ประทับของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขันที ที่เรียกกัน
ว่า ”ตื๋อกัม๋ถัน่” จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ริมอ่าวลังโก ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมาจาก
เยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝรัง่เศสที่มีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลัน่กรองเพื่อจะออกมา
เป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  



 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  (Seafood)  
จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่ง
กระเชา้ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ
สายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สาย
งามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมัยก่อน
ชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอรท์หอ้งพกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก 
(Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น า
ท่านนัง่รถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อข้ึนไป
ชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตลยุ์โรปที่
มีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองค์
ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 
เมตร น าท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคน
ฝรัง่เศสตอนที่เขามาคน้พบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซ้ือ
ไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได้ (ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวน
สนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรทีุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผึ้ ง) 
จากน้ันน าท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์น้ันก็คือ 
สะพานสีทองหรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

(หมายเหตุ : หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้งพกั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่านั้น) 
( ถา้พกั 3 ท่าน จะตอ้งพกัแบบหอ้ง Family เพิ่ม 700 บาท / หอ้ง ) 

วันสี่  บาน่าฮิลล ์- ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ 

เชา้ รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์  
ไดเ้วลาสมควร เดินทางกลับสู่เมือง จากน้ันน าท่านมัสการองค ์
เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) 
ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่ที่สุดของที่น่ี รูปป้ันปูนขาว
ของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็น
การปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตี
ประสานกับเสียงคลื่นน้ันช่วยใหช้าวเรือรูส้ึกสงบ และสรา้งขวก าลังใจอย่างดีเย่ียม และเป็นที่เคารพนับถือ
ของคนดานัง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านไปละลายทรพัยท์ี่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปัก
มืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ 
ไวเ้ป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้น  

 
 
 



 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
15.20 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietnam Airlines  เที่ยวบินที่ VN627(มีบริการ Snack Box บน

เครื่องบิน) 
17.00 น. ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ 
 

อตัราค่าบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บา 
อตัราค่าบรกิารรวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 
✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
✓ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเดี่ยว)  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเที่ยวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ หวัหน้าทัวรท์ี่ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
✓ ประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

วันที่เดินทาง หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน พกัเด่ียว 

วันที่ 8-11 กุมภาพนัธ ์2563 14,899.- 4,900.- 

วันที่ 21-24 กุมภาพนัธ ์2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 22-25 กุมภาพนัธ ์2563 13,899.- 4,900.- 

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

มีนาคม 2563 

วันที่ 7-10 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 14-17 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 20-23 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 21-24 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 26-29 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 27-30 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 28-31 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 



 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 
 ค่าสมัภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ข้ึนอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%   
 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมัดจ าในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมดอย่าง
น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทัง้เต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 

หมายเหตุ  
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 
➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบรษิัทฯจะถอื

ว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 
➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านข้ึน จะมีหวัหน้าทัวรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าที่ฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป ยึดเงินมดัจ า 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วนั  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร ์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได ้การ
ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายท้ังน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีที่เจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมัดจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเงื่อนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขา้มา
ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธคิวามรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 



 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 
  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อน
วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้


