
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 นงักระเชา้ขึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อัน 

 ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า ปี บนบาน่าฮิลล ์

 เทยีวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ชอ้ปปิง  ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตืนตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝังแมน่าํหอม ,นงัรถซิโคล่ชมเมืองเว ้
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 อมิอร่อยกับบฟุเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์และ เมนู SEAFOOD 2 มือ 

 บริการหอ้งรบัรองทีสนามบนิสุวรรณภูมิ (บูทีคเลาจน์) 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ  ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พกัโรงแรม  ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์  คืน  ดาว / เว ้  ดาว / ดานัง  ดาว 
 

กรณีลกูคา้มีซือตวัภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ทีอีกครงั 

กาํหนดการเดินทาง: ตลุาคม  - มีนาคม  

 

วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่นาํหอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการบิน 

Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

.  น.     นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทียวบินที  PG 947(มีบริการอาหารรอ้นบนเครืองบิน) ( ) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบนิเมือง ดานัง)  

บ่าย  จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

 ชม) นําท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบนํากร่อยที

ใหญ่ทีสุดในเอเชียเป็นพืนทีชาวเวียดนามใช้ในการเลียงกุง้ 

ปลา เป็นจํานวนมาก และชมวิวทีสวยงามของอ่าวทะเล Lang 

Co เป็นหนึงในสิบอ่าวสวยงามที สุดในโลกเป็นพืนทีชาว

เวียดนามใชใ้นการเลียงหอยเพือการผลิตมุก จากนันนําท่าน

เขา้สู่ วัดเทียนมู๋ ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู๋ มีหอคอยเจดีย ์8 

เหลีอม สูง 8 ชัน ซึงตังอยู่บนฝังซา้ยของแม่นําหอม พรอ้ม

เรืองเล่ามากมายเกียวกับพระพุทธศาสนา ณ.ทีแห่งนี ยงัเป็นที

เก็บ รถออสติน สี ฟ้าคันประวัติศาสตร์ ที โลกต้องจารึก

เนืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคนัประวติัศาสตรที์โชวอ์ยู่ที

วดันีไปราดนํามนัเผาตัวเองประทว้งรฐับาลเวียดนามทีทําลาย

พุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่นําหอม 

จากนันนําท่านไปละลายทรัพยท์ี ตลาดดองบา เป็นตลาดที

รวบรวมสินค้ามากมายเป็นทีนิยมทังชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เสือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของทีระลึก

มากมาย 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (2) 

  จากนันนําท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่นาํหอม ชมการแสดงพืนเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทังเสียงดนตรี 

ทีมาจากเครืองดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงรอ้งขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรทีถือเป็น

ประสบการณท์ีไม่รูลื้ม 

ทพีกัเมืองเว ้ โรงแรม MIDTOWN HOTEL ,CENTURY HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั  ดาว  
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วันทสีอง   ถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวังไดโนย้ –นังซิโคล่ชมเมืองเว ้-  รา้นเยือไผ่  – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – 

สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที โรงแรม ( ) 

  จากนันนําท่านถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังไดโน้ย 

พระราชวังโบราณแห่งสุดทา้ยของเวียดนาม UNESCO 

ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีประทับ ทีทาํการ

ของระบบพระราชวงศ์สุดทา้ยของประเทศเวียดนามคือ

พระราชวงเหงียนมีพระองค์ทังหมด  องค์ทีไดข้ึนมา

ถือครองราชยนั์บตังแต่ ค.ศ.  จนถึง ค.ศ.  

มีสถาปัตยกรรมทีสวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างยิง 

ท่านจะไดช้มครบทังหมด  ส่วนของพระราชวังไดแ้ก่ 

กําแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวงัทีเรียกว่า “กิงถัน” ทีทําการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ 

ทอ้งพระโรงทีเรียกว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วน–ทีสําคัญมากทีสุดของพระราชวังคือพระราชวัง

ตอ้งหา้ม เป็นทีประทับของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัที ทีเรียกกนัว่า ”ตือกมัถนั

พิเศษ!! นําท่านนังรถสามลอ้ซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว ้ซึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม 

(ไม่รวมค่าทิปคนขีสามลอ้) จากนันนําท่านเดินทางเขา้สู่ริมอ่าวลังโก ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑท์ี

ผลิตมาจากเยือไมไ้ผ่ ซึงเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝรังเศสทีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลนักรอง

เพือจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆทีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เทยีง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD ( ) ชมผลิตภณัฑจ์ากไข่มุก 

จากนันนําท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกับ

การนังกระเชา้ทียาวทีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. 

ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศทีหนาวเย็นตลอด

ปีชมวิวทิวทัศทีสายงามของภูเขาฮายเวิน เก็บภาพแห่ง

ความสวยงาม  ซึงสมยัก่อนชาวฝรงัเศสตงัใจจะสรา้งเป็น

เมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึงของเวียดนาม บนภูเขามีรี

สอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy 

Park) ทรีอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อนั นําท่าน

นังรถไฟไต่เขา ทีมีทีเดียวในประเทศเวียดนามเพือขึน

ไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour 

สไตล์ยุโรปทีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด นํา

ท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วัดลิงอืงแห่งบานาฮิวล ์

ทีเป็นองคม์ีความสูงถึง 30 เมตร นําท่านชมอุโมงคเ์ก็บ

ไวน์ทีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรังเศสตอนทีเขา

มาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซือไวน์ชนิด

ต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได ้(ใหท้่านไดอิ้สระเล่นสวน

สนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้ง

หุ่นขีผึง) จากนันนําท่านชมสถานทีแห่งใหม่บนบาน่า
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ฮิลลนั์นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นันเอง 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(5) 

  ทพีกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งทีพกั  ท่าน / มีแตห่อ้งพกั  ท่าน หรือพกัเดียวเท่านนั) 

 1. FAMILY BUNG เตียง  ชนั  เตยีง ถา้พกั  ท่าน ไม่มีค่าใชจ้า่ย 

 2. FAMILY BUNG เตียง  ชนั  เตียง ถา้พกั  ท่าน เพมิ  บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเดยีว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพิม ,  / หอ้ง 

>>>> วนัทพีกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม <<<< 

วันทสีาม   บาน่าฮิลล ์- หาดหมีเคว – ลอ่งเรือกระดง้ - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรกั – รูปปันปลามงักร 

สะพานมงักรพ่นไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์( ) จากนนัใหท้่านไดอ้ิสระบนบาน่าฮิลลอ์ย่างจุใจ 

 ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นาํท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 

เทยีง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร ( ) 

นําท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึงเป็น

หาดทีสวยปังทีสุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนว

ชายหาดกวา้งขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร 

ทรายทีนีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มีแนวเกา้อี

ชายหาดทีหลังคามุงด้วยจากตังเรียงรายสามารถนอน 

เอนและมองดูนําทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทังวนั 

โดยหาดหมีเควมีชือมากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะ

ทหารอเมริกันใชเ้ป็นทีพักผ่อนหย่อนใจ และภายหลัง

สงครามสินสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 

เราสามารถเดินทางไปเทียวหาดหมีเควไดง่้ายๆเพราะว่า

อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนังแท็กซี

หรือรถประจําทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว

ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว จากนันนํา

ท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนํา

ท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ทีมีแหล่งวตัถุดิบ

หินอ่อนเนือดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออก

จําหน่าย ทัวโลก นําท่านเดินทางสู่  หมู่บ ้านกัมทาน 

สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นังเรือกระดง้ เป็น

หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพร้าวริม

แม่นํา ในอดีตช่วงสงครามทีนีเป็นทีพักอาศัยของเหล่า

ทหาร อาชีพหลกัของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบั
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ร้องเพลงพืนเมือง ผู้ชายกับผู ้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําทีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุด

สนุกสนาน จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เทียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้ับการขึน

ทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่หอ์ยูที่บา้นโบราณซึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบ

เฉพาะของเมืองฮอยอนั ซึงเป็น สถาปัตยกรรมทีไม่ซาํแบบทังในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชมย่านการคา้

เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้าํรถใหญ่เขา้ไป ดงันนัการเดินชม

เมืองจึงเป็นวิธีท่องเทียวทดีีทีสุด**นําท่านชม สะพานญีปุ่น ซึงเป็นสญัลักษณ์ของเมืองฮอยอนั ซึงเชือว่า

ถูกสรา้งเพือเชอืมคนในชุมชนหลากหลายเชือชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาล

เจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า  ปี ซึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที

ยงัคงเหลือเขา้เมือศตวรรษที  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 

จากนันนําท่านชม สะพานแห่งความรัก ทีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน 

จากนันนําท่านชม รูปปันปลามงักร ทีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดานัง เมืองทีกําลังจากปลากลายเป็นมงักร

ในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลงัการของ สะพานมังกรไฟทีมีความยาวถึง  เมตร เป็น

สะพาน  เลนส์ ซึงเป็นสะพานทีตระการตามากทีสุดของเวียดนามในเวลานีโดยการแสดงนีจะเริมเวลา 

. น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่านัน 

 

นาํทา่นเขา้สู่ทพีกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั  ดาว 

วันทสีี     วัดหลิงอิง  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที โรงแรม ( )  

  นําท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็น

วดัใหญ่ทีสุดของทีนี รูปปันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืน

หนัหลังใหภู้เขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพือเป็นการปกป้อง

คุ้มครองชาวประมงทีออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดทีตี

ประสานกับเสียงคลืนนันช่วยใหช้าวเรือรูส้ึกสงบ และ

สรา้งขวญักําลังใจอย่างดีเยียม และเป็นทีเคารพนับถือ

ของคนดานัง นําท่านไปละลายทรัพยที์ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นทีนิยมทังชาว

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 

ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีระลึกมากมายเพอืฝากคนทีบา้น  
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สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เทยีง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ  ชิน ( ) 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

.  น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทยีวบนิที PG 948  

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครืองบนิ) ( ) 

.  น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทับใจ ….  

 
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันีถือเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั** 

 

อตัราค่าบริการ 

วันทเีดินทาง 
หอ้งเตียงคู ่นอน 2 ท่าน 
เดก็มีเตียงพกั  ท่าน 

พกัเดยีว 

พฤศจกิายน  

วันที -  พฤศจกิายน  13,899.- 4,900.- 

วันที -  พฤศจิกายน  13,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  พฤศจกิายน  13,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  พฤศจกิายน  13,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  พฤศจกิายน  13,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  พฤศจกิายน  13,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  พฤศจกิายน  13,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  พฤศจกิายน  13,899.- 4,900.- 

ธนัวาคม  

วันที -  ธนัวาคม  13,899.- 4,900.- 

วันที -  ธนัวาคม  13,899.- 4,900.- 

วันที -  ธนัวาคม  13,899.- 4,900.- 
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วันที -  ธนัวาคม  14,899.- 4,900.- 

วันที -  ธนัวาคม  13,899.- 4,900.- 

วนัท ี -  ธนัวาคม  13,899.- 4,900.- 

วันที -  ธนัวาคม  14,899.- 5,900.- 

วันที -  ธนัวาคม  14,899.- 5,900.- 

วันที -  ธนัวาคม  14,899.- 5,900.- 

วันที  ธ.ค.- ม.ค.   ( ปีใหม่ ) 21,899.- 7,900.- 

วันที  ธ.ค.- ม.ค.   ( ปีใหม่ ) 21,899.- 7,900.- 

วันที  ธ.ค.- ม.ค.   ( ปีใหม่ ) 21,899.- 7,900.- 

มกราคม  

วันท ี -  มกราคม  14,899.- 4,900.- 

กุมภาพนัธ ์  

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  กุมภาพนัธ ์  14,899.- 4,900.- 

มีนาคม  

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  17,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  17,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 
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วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 

วนัที -  มีนาคม  14,899.- 4,900.- 
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ค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถ ท่านละ 1,  บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถงึ  ขวบ = Infant 3,500 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุนัทศันาจร 

 ค่าสมัภาระนําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขนึเครอืง กก. 

 ค่าทีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํามนัเชือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิมในกรณีทีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งนําเทียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

 หวัหน้าทัวรที์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสงัเพิม กรุณาจ่ายเพิมเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระทีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ  บาท ขนึอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย  3%   

 คา่ทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ท่านละ ,  บาทตลอดการเดินทาง 
 

เงอืนไขในการจอง 

 ชาํระมดัจาํในวนัทีจองทีนังละ ,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนทีเหลือชาํระทงัหมดอยา่งนอ้ย 

 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทัวรท์ัง

เต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีทีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทังสิน 
 

หมายเหต ุ 

 เทียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานทีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า  ชม.ดว้ยเหตุอนัใดกต็ามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทังสิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง  ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้  ท่านขนึ จะมีหวัหน้าทัวรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเมือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล์ การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขนึไป  คืนเงินทังหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขนึไป ยึดเงินมดัจาํ 
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 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายทีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าทีฝ่ายขายทังนีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ

พิจารณาในการคืนเงนิใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีทีเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการนัตีมัดจาํ หรือ ซือขายแบบมีเงือนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เทียวบินพิเศษทีเพิมเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสินในกรณีดงัตอ่ไปนี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ 

หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าทีกรมแรงงานทังจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายทีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเทียวเอง 

 ตวัเครืองบินเป็นตัวราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


