
 

 

 

 
 

  
 

 
 

➢ นัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

➢ ชมพิพิธภณัฑจ์าม ล่องเรือกระดง้ ชมหมู่บา้นฮอยอนั และ โบสถส์ีชมพู 

➢ ตื่นตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเต็มอิ่ม 

➢ อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์2 ม้ือ และ เมนู SEAFOOD 1 ม้ือ 

➢ บริการหอ้งรบัรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (บูทีคเลาจน์) 

➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พกัโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว 

กรณีลกูคา้มีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ที่อีกครั้ง 



 

ก าหนดการเดินทาง: ตลุาคม - ธนัวาคม 2565 

วนัแรก  กรุงเทพ – ดานัง – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการบิน 

Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  PG 947(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) (1) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบนิเมือง ดานัง)  

บ่าย จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกบัการ

นัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่าน

ภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชม

วิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความ

สวยงาม  ซึ่งสมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมือง

ต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์

ทหอ้งพกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่

รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่รถไฟ

ไต่เขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไปชม สวน

ดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตลย์ุโรปท่ีมี

ดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไล

องคใ์หญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ท่ีเป็นองค์มีความ

สูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปี

เป็นผลงานของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวล์

ในยุคแรกๆสามารถซื้ อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึก

ได ้(ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D 

ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผึ้ ง) จากน้ันน าท่านชม

สถานท่ีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทอง

หรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์(2) 

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่านั้น) 

 1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตยีง ถา้พกั 4 ท่าน ไม่มีค่าใชจ้า่ย 

 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 3 ท่าน เพิ่ม 700 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเดี่ยว บนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเดียว เพิ่ม 2,000 / หอ้ง 

>>>> วนัที่พกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม <<<<  

วนัที่สอง   อิสระบนบาน่าฮิลลเ์ต็มอิ่ม – ดานัง -สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร - สะพานมงักรไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่ โรงแรม (3) 

   ใหท้่านได้อัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ท่ีมีความสูง 1 ,300 เมตรเทียบกับ

ระดับน ้าทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นท่ีพกัตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงท่ีเขามาท าสงครามในประเทศ

เวียดนาม  ท่านจะไดซ้ึมซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาดว้ยหมอกและดอกไม้

เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลค์ือในเวลาหน่ึงวนัจะครบ 4 ฤดู เชา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ 



 

เท่ียงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท้่านอิสระกับกิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุก

หรือชมพระองคใ์หญ่อยูบ่นยอดเขาบานาฮิลล ์

        

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์(4) 

  ใหท้่านไดอ้ิสระบนบาน่าฮิลลอ์ย่างจุใจทั้งโซนเก่าและโซนใหม่   

*** ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานัง *** 

    
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซื้ อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากน้ัน

น าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลังจากปลากลายเป็นมังกรใน

ระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็น

สะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 

21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 



 

วนัที่สาม   พิพิธภณัฑป์ระติมากรรมจาม - หาดหมีเคว – หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน - ล่องเรอืกระดง้ – ฮอยอนั 

ดานัง 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม (6) 

  จากน้ันน าท่านไป พิพิธภัณฑป์ระติมากรรมจาม 

ดานังตั้งอยู่ท่ีหัวมุมติดกับถนนสวยสองสายของ

นครดานังคือถนนสองกันยาและจึงญือเวือง ถูก

ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ 

โดยคนฝรัง่เศสเพื่อเป็นสถานท่ีเก็บรกัษาและแสดง

วตัถุสิ่งของเกี่ยวกบัราชอาณาจกัรจามท่ีคน้พบตาม

พระปรางคแ์ละก าแพงของชาวจาม ปัจจุบนัท่ีน่ีเก็บ

รกัษาสิ่งของวตัถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้ น ส่วนท่ีน ามาจดัแสดงมี ๕๐๐ ชิ้ น เท่าน้ัน โดยแบ่งหอ้ง

จดัแสดงตามสถานท่ีคน้พบสิ่งของวัตถุเช่น หอ้งหมีเซิน หอ้งจ่าเกี่ยว หอ้งด่งเซืองและหอ้งทา้ปเหมิ่น ทั้งน้ี

ช่วยใหผู้ม้าชมเขา้ใจสถาปัตยกรรมจามท่ีเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมของแต่ละถ่ิน น าท่านถ่ายรูปกบั หาดหมี

เคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดท่ีสวยปังท่ีสุดของ

ดานังก็ว่าได ้หาดหมีเควมีแนวชายหาดกวา้งขวาง 

และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายท่ี น่ีขาว

ละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มีแนวเกา้อี้ ชายหาด

ท่ีหลังคามุงดว้ยจากตั้งเรียงรายสามารถนอน เอน

และมองดูน ้าทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั้งวนั 

โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนาม

เพราะทหารอเมริกันใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และ

ภายหลงัสงครามสิ้ นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเท่ียวหาดหมีเคว

ไดง้่ายๆเพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจ าทางไปก็ไดเ้ลย 

เพราะมีป้ายรถเมลแ์ถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแลว้ จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน 

Marble Mountains และน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่าง

แกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (7) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบั

การเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆ

ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้ า ใน

อดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการ

ล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้น

จะขบัรอ้งเพลงพื้ นเมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้

กันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรี

สุดสนุกสนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอย

อนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์ เสน่ห์อยู่ ท่ีบ้าน

โบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรง

กระดองปู  แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่ งเป็น 



 

สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของ

ชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดี

ทีสุ่ด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั ซึ่งเชื่อวา่ถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชุมชน

หลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกนั ชม พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้น

โบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สี่     วดัหลิงอิ๋ง  - โบสถส์ีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม (9)  

  น าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอิ๋ง อยูบ่น

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็น

วดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืน

หนัหลังใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้อง

คุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดท่ีตี

ประสานกับเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูส้ึกสงบ และ

สรา้งขวญัก าลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือ

ของคนดานัง จากน้ันน าท่านไป โบสถส์ีชมพู หรือ โบสถค์ริสต์

ดานัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ท่ีมีความส าคัญเน่ืองจาก

เป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สรา้งขึ้ นในสมัยท่ี

เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสเป็นสถาปัตยกรรมใน

สไตลโ์กธิก พรอ้มดว้ยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ท่ีส าคญั

คือเป็นโบสตส์ีชมพพูาสเทลทั้งหลงั ตัดขอบดว้ยสีขาว ดูละมุนตา

สุดๆน าท่านไปละลายทรัพยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวม

สนิคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้ อ

เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงาน

ฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก 

ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 
เที่ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน (10) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบินที่ PG 948  

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) (11) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  



 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตียงคู ่นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

ตลุาคม 2565 

วนัที่ 2-5 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 5-8 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9-12 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 19-22 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 23-26 ตลุาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 24-27 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 30ต.ค. – 2พ.ย. 2565 13,899.- 4,900.- 

พฤศจกิายน 2565 

วนัที่ 2-5 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 13-16 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 20-23 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 27-30 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 30พ.ย.-3ธ.ค. 2565 13,899.- 4,900.- 

ธนัวาคม 2565 

วนัที่ 5-8 ธนัวาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 13-16 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 14-17 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 18-21 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 19-22 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 20-23 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที่ 21-24 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 



 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเครือ่ง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งน้อย 

25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้ง

เต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 

หมายเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบรษิัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ า 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 



 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมดัจ า หรือ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


