
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระดง้ 

 ตืน่ตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝัง่แม่นํ้าหอม 

 อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ต ์1 รา้นดงั และ กุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

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



 

กาํหนดการเดินทาง: มีนาคม - มิถุนายน 2563 

วนัแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว ้– วดัเทยีนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรอืมงักรชมแม่นํ้าหอม 

07.30 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เ คานเ์ตอร ์ สายการบิน  

Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทีย่วบินที ่ PG 947(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่งบิน) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  

นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านขึ้ นรถโคช้

ปรบัอากาศ  จากน้ันนําท่าน เดินทางสู่ เมืองเว ้(ใชเ้วลาเดิ นทาง

ประมาณ 2 ชม) นําท่านผ่านชม  Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ํา

กร่อยท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเป็นพื้ นท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียง

กุง้ ปลา เป็นจาํนวนมาก ชมวิวท่ีสวยงามของอ่าวทะเล  Lang Co 

เป็นหน่ึงในสิบอ่าวสวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพื้ นท่ีชาวเวียดนามใช้

ในการเล้ียงหอยเพื่อการผลิตมุก จากน้ันนําท่านเขา้สู่ วดัเทียนมู่ 

ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหล่ีอม สงู 8 ชั้น 

ซ่ึงตั้งอยู่บนฝัง่ซา้ ยของแม่น้ําหอม  พรอ้มเร่ืองเล่ามากมาย

เกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟ้า

คนัประวติัศาสต รท่ี์โลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถ

ออสตินคนัประวติั ศาสตรท่ี์โชวอ์ยู่ท่ีวดัน้ีไปราดน้ํามนัเผาตวัเอง

ประทว้งรฐับาลเวียดนามท่ีทาํลายพุทธศาสนา  และเก็บภาพแห่ง

ความประทบัใจริมแม่น้ําหอม จากน้ันนําท่านไปละลายทรพัยท่ี์ 

ตลาดดองบา  เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้ง

ชาวเวียด  นามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รอ งเทา้ 

กระเป๋า ของท่ีระลึกมากมาย 

คํา่  รบัปร ะทานอาหาร คํา่  ณ ภตัตาคาร  Queen Restaurant 

(อาหารทอ้งถ่ิน + แหนมเนืองเวียดนามแท้ๆ ) 

  หลงัอาหาร นําคณะเดินทางลง ล่องเรอืมงักรชมแม่นํ้าหอม  ชม

การแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มา

จากเคร่ืองดนตรีดีดสีตีเ ป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเ พลง

เวียดนามดงัเดิม มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือเป็นประสบการณท่ี์ไม่รูลื้ม 

ที่พกัเมืองเว ้ โรงแรม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า **** 

วนัทีส่อง   พระราชวงัไดโนย้ – รา้นเยื้ อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม     

  จากน้ัน นําท่านชม พระราชวงัไดโนย้ พระราชวงัโบราณแห่ง

สุดทา้ยของเวียดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก 

เป็นท่ีประทบั ท่ีทาํการของระบบพระราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศ

เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองคท์ั้งหมด 13 องคท่ี์ ได้

ขึ้ นมาถือ ครองราชย์ นับตั้งแ ต่ ค .ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945  มี

สถาปัตยกรรม ท่ีสวยงาม ใหญ่โต  อลงัการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้

ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก่ กาํแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกว่า “กิงถัน่” ท่ีทาํ



 

การของพระองคก์บั เสนาธิการและแม่ทับ ทอ้งพระโรงท่ีเรียกว่านค รจกัพรรค์ “ไถหว่า” และส่วนท่ีสาํคญั

มากท่ีสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์พระรา ชินี นางสนมและกลุ่มคน

รบัใชเ้ป็นขนัที ที่เรียกกนัว่า  ”ต๋ือกัม๋ถัน่” จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ริมอ่าวลงัโก  ระหว่างทางแวะ ชม

ผลิตภณัฑท์ีผ่ลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่ มาเผา 

กลัน่กรองเพื่อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  Lucky Pearl (Seafood) ชมผลิตภณัฑจ์ากไข่มุก 

จากน้ันนําท่านเยือน ภเูขา บานาฮิลล์ เพลิดเ พลินกบั การนัง่

กระเชา้ที่ยาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทา ง 6 ก.ม. ผ่านภเูขาและ

สายหมอกสมัผสัอากาศท่ี หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทศัท่ีสาย

งามของภเูขาฮายเวิ่น  เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อน

ชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมื องต่างอาก าศอีกแห่งหน่ึงของ

เวียดนาม บนภเูขามีรีสอรท์หอ้งพกั  รา้นอาหาร  และ สวนสนุก 

(Fantasy Park) ที่รอใหท้า่นไปเล่นสวน สนุกแบบไม่อั้น  นํา

ท่านนัง่รถไฟไตเ่ขา  ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไป

ชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปท่ี

มีดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายชนิด  นําท่านชมพระยูไลองค์

ใหญ่ ณ  วดัลิงอ๋ืงแห่งบา นาฮิวล์  ท่ีเป็นองคม์ีความสงูถึง 30 

เมตร นําท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคน

ฝรัง่เศส ตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุคแรกๆสามารถซ้ือ

ไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได้ (ใหท้า่นไดอ้ิส ระเล่นสวน

สนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรทุีกอยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขี้ ผึ้ ง ) 

จากน้ันนําท่านชมสถานท่ีแห่งให ม่บนบาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ  

สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

  ทีพ่กั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

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

ถา้ตอ้งการเพิ่มเป็นหอ้ง FAMILY มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

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

 3. FAMILY SUPERIOR เตยีง 2 ชั้น 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง เพิ่ม หอ้งละ 900 บาท 

  (FAMILY SUPERIOR มีหอ้งค่อนขา้งนอ้ยกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทาํการจอง) 

 ถา้ตอ้งการพกัเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพิ่ม 2,000 / หอ้ง 

>>>> วนัท่ีพกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<< 

 

 

 

 



 

วนัทีส่าม   วดัหลิงอ๋ิง – หาดหมีเคว - ล่องเรอืกระดง้ -  ฮอยอนั – สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร -  

สะพานมงักรพน่ไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที ่หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์

  ไดเ้วลาสมควร เดินทางกลบัสู่เมืองดานั ง จากน้ันนํา ท่า

นมสัการองค์  เจา้แม่กวนอิม  ณ วดัหลิงอ๋ิง อยู่บนเกาะ

เซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่

ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปนูขาวของเจา้แม่กวนอิ มยืนหนัหลงัให้

ภเูขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเ ป็นการปกป้อ งคุม้ครอง

ชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัท่ีตีประสานกบั

เสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ และสรา้งขวญักาํลงั ใจ

อย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันนําท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน  Marble Mountains 

และนําท่านเขา้ ชม หมู่บา้นหิน แกะสลกั อ่อน  ท่ีมีแหล่ง

วตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่างแกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออก

จาํหน่าย ทั ่วโลก 17 นําท่านถ่ายรูปกบั หาดหมีเคว (My 

Khe Beach)ซ่ึงเป็นหาดท่ีสวยปังท่ีสุดของดานังก็ว่า ได ้หาด

หมีเควมี แนวชายหาดกวา้งขวาง และ มีความยาวถึง 10 

กิโลเมตร ทรายท่ีน่ีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มี

แนวเกา้อี้ ชายหาดท่ีหลงัคามุงดว้ยจากตั้งเรียงราย สา มารถ

นอนเอนและมองดูน้ําทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั้งวนั 

โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในช่วงสงครามเวียดนามเ พราะ

ทหารอเมริกนัใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ และภายหลงั

สงครามส้ินสุด ก็เรี ยกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 

เราสามารถเดินทางไปเท่ียวหาดหมีเควไดง้่ายๆเพราะว่าอยู่

ห่างจากตวัเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนัง่แท็กซ่ีหรือรถ

ประจาํทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมีป้าย รถเมลแ์ถวชายหาด

หลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึง แลว้จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  

หมู่บา้นกัม๊ทาน  สนุกสนานไปกบั การเล่นกิจกรรม  นัง่เรอื

กระดง้  เป็น หมู่บา้นเล็กๆ ในเมือง ฮอยอนัตั้งอยู่ในสวน

มะพรา้วริมแม่น้ํา ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของ

เหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพปร ะมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 

ชาวบ้านจะขับรอ้งเพลงพื้ นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานําที่พายเรือมาเคาะกั นเป็นจงัหวะ

ดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บั

การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดอง

ป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซํ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชมย่าน

การคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน  *เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้าํรถใหญ่เขา้ไป  ดงันั้นการ

เดินชมเมืองจงึเป็นวิธีทอ่งเทีย่วทีด่ีทีสุ่ด*นําท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงเป็น พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดั

กวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ  อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซ่ึ งสรา้งใ นแบบผสมผสาน

สถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเมื่อศตวรรษท่ี 17 



 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย + กุง้มงักร 

จากน้ันนําท่านชม สะพานแห่งควา มรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาว

คู่รกักนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน จากน้ันนําท่านชม  รูป

ป้ันปลามงักร ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ ของเมื องดานัง เมืองท่ีกาํลงั

จากปลากลายเป็นมงักรในระยะใกล ้ เชิญท่านเพลิดเพลินกบั

ความอลงัการของ สะพานมงักรไฟ ท่ีมีความยาวถึง 666 

เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ่ึ งเป็นสะพานท่ีตระการ ตามาก

ท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ี โดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 

21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

ที่พกัดานงั GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

 

วนัทีส่ี่     ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม   

นําท่านไปละลายทรพัยท่ี์  ตลาดฮาน  เป็นตลาดท่ีรวบรวม สินคา้มากมายเป็นท่ีนิ ยมทั้งชาวเวียดนามและ

ชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมือ

อนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกี ยบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํชาติเวียดนาม ) ฯลฯ ไว ้

เป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 

 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบินที ่PG 948  

(มีบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่งบิน) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการทอ่งเทีย่วน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั** 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 4,500 บาท 

 

 

 

 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ทา่น 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ทา่น 
พกัเดี่ยว 

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

เมษายน 63 

วนัท่ี 2-5 เมษายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 9-12 เมษายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 25-28 เมษายน 2563 13,899.- 4,900.- 

พฤษภาคม 63 

วนัท่ี 2-5 พฤษภาคม 2563 14,899.- 4,900.- 

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

วนัท่ี 9-12 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

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

วนัท่ี 15-18 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 16-19 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

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

วนัท่ี 23-26 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 28-31 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563 13,899.- 4,900.- 

มิถุนายน 63 

วนัท่ี 4 - 7 มิถุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 11 - 14 มิถุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 18 - 21 มิถุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วนัท่ี 25 - 28 มิถุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 



 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาลาํตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน้ําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

 ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบ ุ

 ค่ารถรบั-ส่งนําเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ

 หวัหน้าทวัรท่ี์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

 ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทปิไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เงื่อนไขในการจอง 

 ชาํระมดัจาํในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดอย่างน้อ ย 

25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผ่า นตวัแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ าทวัรท์ั้ง

เต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การยกเลิก 

1. กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมดัจาํทุกกรณี 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินท างในช่วง เวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใ บรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้ าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้- ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดช อบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่ วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการั นตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเงื่อนไขกั บ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษ ท่ีเพิ่มเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรื อออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือ งหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุก

อย่างทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสญูห ายจากการโจรกรร มและ /หรือ เกิดอุบติัเห ตุสญูหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวั

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามาร ถนํามาเล่ือนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุ เหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


