
 
PVN21-ดานงั-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3วนั (FD) 

บนิเชา้-กลบัเย็น พกับานาฮลิล ์
 (พกับนบานาฮลิล ์1 คนื มหีอ้งแนน่อน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่วเวยีดนามกลาง-ฮอยอนั เมอืงมรดกโลก  
เทีย่วบานาฮลิล ์พกับานาฮลิล ์1 คนื 

พเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่บานาฮลิล-์กุง้มงักร 
อิม่อรอ่ย เมน.ู..แหนมเนอืงตน้ตาํหรบั 

แถมฟรกีระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ  กรณุา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรณุาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได้  อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลา ดจากทางสายการบนิ  

ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั  ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ  หรอื
จะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย์  หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั  ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี้  อยูเ่หนอืการควบคมุ

ของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ  ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ  ท ัง้ส ิน้  อนึง่  บรษิทัฯ  จะ
คอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรุงเทพ-ดานงั-ฮอยอนั-น ัง่เรอืกระดง้-ดานงั 
07.30 น. คณะพรอ้มกัน  ณ อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศ  สนามบนิ ดอนเมอืง  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  Air Asia พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 
10.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดานงั  ประเทศ เวยีดนาม  โดยสายบนิ  Air Asia เทีย่วบนิที่ FD636 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

ดานัง เมอืงสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม  
กลางวนั รบัประทานอาหาร ขนมปงั (บ ัน๋หมี่) ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้ับอทิธพิลมาจากประเทศ

ฝรั่งเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 
จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั นําทา่นแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น  ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่

ดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิออ่น  หนิหยก  จากนัน้นําทา่น น ัง่ เรอื กระดง้  
เอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของชาวเมอืงฮอยอัน (Bamboo basket boat) พาทา่นน่ังเรอืกระดง้  

สมัผัสวถิชีวีติชาวเวยีดนาม  จากนัน้นําทา่น เทีย่วชม เมอืงมรดกโลก ฮอยอนั ซึง่เป็นเมอืง
ทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก องคก์ารยเูนสโกซึง่ มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่
อายเุกา่แกก่วา่  200  ปี มหีลังคาทรงกระดองปู  แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมทีไ่มซ้ํ่าแ บบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก  ชมยา่นการคา้ เมอืงทา่
คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี แลว้ตรงไปไหวพ้ระที่ วดักวางตุง้  ทีช่าวจนี (กวางตุง้ ) ฟกุ

เกวี๋ ยนที่นับถอืกวนอู  ใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล  มี
เรือ่งราว ของสามก๊ก ลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี้  นําชม พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์  วัดกวนอู  
ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี  ชมสะพานญีปุ่่ น  สะพานเกาไหลเวยีน  ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง

ฮอยอัน ซึง่เชือ่วา่ถกูสรา้งเพื่ อเชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน  และ บา้น
โบราณ อายยุาวนานกวา่  200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่

ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่  17 ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ  ตอ่ดว้ยการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื  อาทิ  ภาพผ ้ าปักมอือันวจิติร  โคมไฟซึง่เป็น

สญัลักษณ์  เมอืงฮอยอัน  เสือ้ปัก กระเป๋าปัก  ผา้พันคอ  ตะเกยีบไมแ้กะสลัก  ชดุอา๋วหย่ าย 
(ชดุประจําชาตเิวยีดนาม ) จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง  
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร  โตะ๊ละ 1 ตวั) 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel 
Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2  บานาฮลิล(์ตลอดท ัง้วนั)-สะพานมอื-พกัโรงแรมบนบานาฮลิล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  นําทา่นสูภู่เขาบานาฮลิล ์หา่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภเูขาแหง่นี้ประกอบ
ไปดว้ย รสีอรท์โรงแรม นําทา่นสูจ่ดุไฮไลต ์น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบนภเูขาบานาฮลิล ์ทีไ่ดร้ับ

การบันทกึสถติโิลก  โดย World Record วา่เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  ในประเภท  Non 
Stop เพราะมคีวามยาวถงึ  5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศทีด่ทีีส่ดุใน

เวยีดนามกลาง ถกูคน้พบในสมัยทีฝ่รั่งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 

ใหท้า่นอสิระกับเครือ่งเลน่ สวนสนุกขนาดใหญบ่นยอดเขา  บานาฮลิล์  แฟนตาซี  ปารค์   
(Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่  โดยสรา้งใหเ้ป็น

เหมอืนเมอืงแหง่เทพนยิายทีส่วยงาม  ตัง้อยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล์  มี
หลาย  ๆโซนใหร้ว่มสนุกกัน  อยา่งเชน่  ภาพยนตรใ์นระบบ  3D,4D,5D  บา้นผสีงิ  ถ้ํา
ไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน  จากนัน้นําทา่น

ชมสะพาน  สทีอง หรอื สะพานมอื สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์
อยา่งสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล ์และสวนดอกไมเ้มอืงหนาว 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บฟุเฟ่นานาชาติ ) 



 พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4
ดาว พกับนบานาฮลิล ์

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้) 
 

วนัที ่3  ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-วดัหลนิอึง๋-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม  สะพานมงักร  สญัลักษณ์แหง่ใหม่ เมอืงดานัง ในโอกาสครบรอบ  38 ปี ทีเ่มอืง

ดานังไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีม่าเมอืงดานัง  ตอ้งแวะชม
ความสวยงามแล ะชม คารฟ์ดรากอ้น  ใกลก้ับสะพานมังกรทอง เป็นสตัวใ์นตํานานทีพ่น่น้ํา

จากปาก คลา้ยกับ เมอรไ์ลออ้นของสงิคโปร์ เป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของ
ดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนี้ มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม  หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน  
เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ่  เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายรา่งเป็นมังกรมาชว่ยเห ลอืประเทศชาติ  นําทา่น

สกัการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ  วดัหลนิอึง๋  ตัง้อยูแ่หลมเซนิจรา่เป็นวัดสรา้งใหมใ่หญท่ีส่ดุ
ของเมอืงดานัง  เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่  ความศรัทธาของธาตทุัง้หา้และ

จติใจของผูค้นอยูใ่นทีน่ี้   ภายในวหิารใหญข่องวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพ
องคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้  นอกจากนี้ยังมรีปูปั้นเจา้แมก่วนอมิ  ซึง่มคีวาม

สงูถงึ  67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม  ตัง้อยูบ่นฐานดอกบัว  กวา้ง  35 เมตร  ยนืหันหลังให ้
ภเูขาและหันหนา้ออกทะเล  คอยปกป้องคุม้ครอง ชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง
และยังมหีนิออ่นแกะสลักเป็นรปู  18 พระอรหันตข์นาดใหญอ่ยูภ่ายในวัด  วัดแหง่นี้นอกจาก

เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้  ยังเป็นอกีหนึง่สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่วยงาม  เป็นอกีหนึง่จดุทีส่ามารถมองววิ  เมอืงดานังได ้สวยงามมาก  นํา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ทา่นสูต่ลาดฮาน  เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว

ไทย อาทิ เสือ้เวยีดนาม  หมวก รองเทา้  กระเป๋า  สนิคา้พื้นเมอืง  โดยเฉพาะงานฝีมอื  อาทิ 
ภาพผา้ปักมอือันวจิติร  โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก  ตะเกยีบไมแ้กะสลัก  ชดุอา๋วหยา่ย  (ชดุ
ประจําชาตเิวยีดนาม ) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  นําทานเดนิทางสู่ ทา่

อากาศยานเมอืง ดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ  ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

18.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Air asia เทีย่วบนิที่ FD639 (ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

20.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก  

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

11-13 พ.ย. 62 9,999 4,000 

29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 11,999 4,000 

20-22 ธ.ค. 62 12,999 4,000 

21-23 ธ.ค. 62 12,999 4,000 

01-03 ม.ค. 63 13,999 4,000 

03-05 ม.ค. 63 12,999 4,000 

10-12 ม.ค. 63 12,999 4,000 

11-13 ม.ค. 63 12,999 4,000 

17-19 ม.ค. 63 12,999 4,000 

18-20 ม.ค. 63 12,999 4,000 

24-26 ม.ค. 63 14,900 4,000 

25-27 ม.ค. 63 14,900 4,000 

31 ม.ค.-02 ก.พ. 63 12,999 4,000 

01-03 ก.พ. 63 12,999 4,000 

07-09 ก.พ. 63 14,900 4,000 

08-10 ก.พ. 63 14,900 4,500 

09-11 ก.พ. 63 13,999 4,000 

14-16 ก.พ. 63 12,999 4,000 

15-17 ก.พ. 63 12,999 4,000 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชําระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



21-23 ก.พ. 63 13,999 4,000 

22-24 ก.พ. 63 12,999 4,000 

28 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

29 ก.พ.-02 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

06-08 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

07-09 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

13-15 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

14-16 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

20-22 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

21-23 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

27-29 ม.ีค. 63 12,999 4,000 

28-30 ม.ีค. 63 12,999 4,000 
ราคาเด็กทารกอายุตํา่กวา่ 2 ปี 4,900 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์  คา่ซกัรดี  คา่มนิบิาร์ คา่โทรศัพท์ 

ฯลฯ 
 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 

 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,500 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  30 วันกอ่นการเดนิทาง  และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ  5,000 บาท 

พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วัน ทา่นควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที่ กอ่น

ออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 



 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล

สมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถ ยกเลกิ ได  ้เนื่องจากเป็น ราคาโปรโมช ัน่  และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ได้
อยา่งนอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้ และจะไมร่ับผดิชอบใด ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ 
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ 
 

 


