
 

 

 
 
 

 
 

 ฟรนีัง่กระเชาขึน้บานาฮิลล และ เลนสวนสนุกบนบานาฮลิล

แบบไมอัน้ 

 เทีย่วครบทุกไฮไลท และ ชอปปง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาด

ฮาน 

 ตืน่ตาไปกบัมงักรพนไฟ และ ลองเรอืชมสองฝงแมน้าํหอม 

 อิม่อรอยกบับฟุเฟต 2 รานดงั และ กุงมงักรซอสน้าํแดงโตะละ 1 

ตวั ณ ราน NM 

 ฟรหีมวกเวยีดนามทานละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

 พักโรงแรมที่เว ระดบั 4 ดาว / ดานงั ระดบั 3 ดาว 
 

กําหนดการเดนิทาง: มกราคม – ธนัวาคม 2561 



 

วนัแรก  กรงุเทพ –ดานงั – เว – สุสานจกัรพรรด ิไคดงิห – ตลาดดองบา – 

ลองเรอืมงักรชมแมน้าํหอม 

07.30 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ  เคานเตอร  สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจาหนาที่

คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     นําทานเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  PG 947(มีบริการ

อาหารรอนบนเครื่องบิน) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบิน

เมือง ดานัง) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ จากนั้นนํา

ทานเดินทางสูเมืองเว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 

ชม) นําทานผานชม Tam Giang เปนทะเลสาบน้ํา

กรอยที่ใหญที่สุดในเอเชียเปนพื้นที่ชาวเวียดนามใช

ในการเลี้ยงกุง ปลา เปนจํานวนมาก ชมวิวที่สวยงาม

ของอาวทะเล Lang Co เปนหนึ่งในสิบอาวสวยงาม

ที่สุดในโลกเปนพื้นที่ชาวเวียดนามใชในการเลี้ยง

หอยเพื่อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ) จากนั้นนําทานเขาสู  สุสาน

จักรพรรดิ ไคดิงห (Kai Dinh) ซึ่งเปนสุสานที่องคจักรพรรดิองคที่12 

สรางขึ้นและถือวาเปนสุสานที่งดงามของสถาปตยกรรมการกอสรางที่มี

ลวดลายออนชอย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแตงผนังดวย

กระเบื้องสี ซึ่งเปนศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ไดรับการตก

ทอด มานับพันป และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝาเพดานที่ศิลปน

บรรจงใชพูกันวาดดวยเทา จากนั้นนําทานไปละลายทรัพยท่ี ตลาดดอง

บา เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ

ชาวไทย อาทิ  เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเปา ของที่ระลึก

มากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหาร

ทองถิ่น) 

  หลังอาหาร นําคณะเดินทางลง ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม ชมการ

แสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่อง



 

ดนตรีดีดสีตีเปา และเสียงรองขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะ

เปนอะไรที่ถือเปนประสบการณที่ไมรูลืม 

นาํทานเขาสูที่พกัเมืองเว  โรงแรม Asia Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื

เทยีบเทา **** 

 

วนัที่สอง   วดัเทียนมู - พระราชวงัไดโนย – รานเยื้อไผ – ไขมกุ – หมูบาน

หนิออน – ฮอยอนั – ดานงั 

เชา  รบัประทานอาหาราเชาที ่โรงแรม     

  จากนั้นนําทานเขาสู วัดเทียนมู ไหวพระขอพรเจดีย

เทียนมู มีหอคอยเจดีย 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู

บนฝงซายของแมน้ําหอม พรอมเรื่องเลามากมาย

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แหงนี้ ยังเปนที่เก็บรถ

ออสตินสีฟ าคันประวัติศาสตรที่ โลกตองจารึก

เนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร

ที่ โชวอยูที่ วัดนี้ ไปราดน้ํ ามันเผาตัวเองประทวง

รัฐบาลเวียดนามที่ทําลายพุทธศาสนา และเก็บภาพ

แหงความประทับใจริมแมน้ําหอม จากนั้นนําทานชม พระราชวงัไดโนย 

พระราชวังโบราณแหงสุดทายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให 

เปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของระบบพระราชวงศ

สุดทายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองคทั้งหมด 13 

องคที่ไดขึ้นมาถือครองราชยนับตั้งแต ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี

สถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชม

ครบทั้งหมด 3 สวนของพระราชวังไดแก กําแพงรอบนอกปองกันตัว

พระราชวังที่เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของพระองคกับ เสนาธิการและ

แมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรค “ไถหวา” และสวนที่สําคัญ

มากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนที่ประทับของ

พระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”

ตื๋อกั๋มถั่น” จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูริมอาวลังโก ระหวางทางแวะ 

ชมผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากเยื้อไมไผ ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของประเทศ



 

ฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเปนดาย

ไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มีประโยชนดีตอสุขภาพ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  Sao Bien Be Den (Seafood)  

  นําทานแวะ ริมอาวลังโก ที่ชาวเวียดนามใชในการเลี้ยงหอยเพื่อการ

ผลิตมุก  แวะชมสินค าต างๆที่ ทํ าด วยฝ มื อชาว

เวียดนามไมวาจะเปนเครื่องประดับจากไขมุก ภาพ

ฝงเปลือกหอย ผลิตภัณฑบํารุงผิวที่ทําจากไขมุก 

จากนั้ นนํ าท านผ านชม  ภู เข าหิน ออน  Marble 

Mountains และนําทานเขาชม หมูบานหินแกะสลัก

ออน ที่มีแหลงวัตถุดิบหินออนเนื้อดี  และชางแกะสลักฝมือประณีต 

สงออกจําหนาย ทั่วโลก จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เที่ยว

ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO 

มนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ป มีหลังคา ทรง

กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเปน สถาปตยกรรมที่ไมซ้ํา

แบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมืองทาคาขาย

สมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไมอนุญาตใหนาํรถใหญเขาไป 

ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเปนวิธีทองเที่ยวที่ดีที่สุด**นําทานชม สะพาน

ญี่ปุน ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อม

คนในชุมชนหลากหลายเชื่ อชาติ เข าด วยกัน  ชม พิ พิ ธภัณ ฑ

ประวัติศาสตรวัดกวนอู ศาลเจา ชุมชนชาวจีน และบานโบราณ อายุ

ยาวนานกวา 200 ป ซึ่งสรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยัง

คงเหลือเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 

ค่าํ   รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร SOHO บุฟเฟต ที่มีอาหารใหเลอืก

ทานมากกวา 200 อยาง 

นาํทานเขาสูที่พักเมืองดานงั  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN 

HAVEN HOTEL หรือเทยีบเทา*** 
 

วนัที่สาม   นัง่กระเชาบานาฮลิล + สวนสนกุ + รถไฟไตเขา – ดานงั – ราน

หยก – วดัหลงิอึง๋ – สะพานแหงความรกั – รปูปนปลามงักร – ชม

สะพานมงักรพนไฟ 



 

เชา  รบัประทานอาหาราเชาที ่โรงแรม     

จากนั้นนําทานเยือนภูเขา บานาฮิลล เพลิดเพลิน

กับการนั่ งกระเช าที่ ยาวที่ สุ ดใน เวียดนาม 

ระยะทาง 6 ก.ม. ผานภูเขาและสายหมอกสัมผัส

อากาศที่หนาวเย็นตลอดปชมวิวทิวทัศที่สายงาม

ของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแหงความสวยงาม  ซึ่งสมัยกอนชาวฝรั่งเศส

ตั้งใจจะสรางเปนเมืองตางอากาศอีกแหงหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรี

สอรทหองพัก รานอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหทาน

ไปเลนสวนสนุกแบบไมอั้น  นําทานนั่งรถไฟไตเขา ที่มีที่ เดียวใน

ประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไมแหงความรัก Le Jardin 

D’Amour สไตลยุโรปที่มีดอกไมเมืองหนาวหลากหลายชนิด นําทาน

ชมพระยูไลองคใหญ ณ วัดลิงอื๋งแหงบานาฮิวล ที่เปนองคมีความสูงถึง 

30 เมตร นําทานชมอุโมงคเก็บไวนที่มีอายุรอยปเปนผลงานของคน

ฝรั่งเศสตอนที่เขามาคนพบบานาฮิวลในยุคแรกๆสามารถซื้อไวนชนิด

ตางๆกลับไปเปนทีระลึกได (ใหทานไดอิสระเลนสวนสนุก + ดูหนัง 

3D,4D,5D ฟรีทุกอยาง / ยกเวนหองหุนขี้ผึ้ง) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บุฟเฟตอาหารนานาชาติบนบา

นาฮิลล 

15.00 น.  ไดเวลาสมควร เดินทางกลับสูเมืองดานัง จากนั้นนําทานสู ราน

หยก ที่มีผลิตภัณฑท่ีทํามาจากหยก 

จากนั้นนําทานมัสการองค เจาแมกวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยูบนเกาะ

เซินตรา (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เปนวัด

ใหญที่สุดของที่นี่ รูปปนปูนขาวของเจาแมกวนอิมยืน

หันหลังใหภูเขา หันหนาออกสูทะเลเพื่อเปนการ

ปกปองคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียง

ระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นชวยใหชาวเรือ

รูสึกสงบ และสรางขวัญกําลังใจอยางดีเยี่ยม และเปน

ทีเ่คารพนับถือของคนดานัง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร NM (กุงมังกร

ซอสโตะละ 1 ตัว) 

  จากนั้นนําทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยมของ



 

หนุมสาวคูรักกันมาซื้อกุญแจใสคลองใสสะพาน จากนั้นนําทานชม รูป

ปนปลามังกร ที่เปนสัญลักษณของเมืองดานัง เมืองที่กําลังจากปลา

กลายเปนมังกรในระยะใกล เชิญทานเพลิดเพลินกับความอลังการของ 

สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เปนสะพาน 6 เลนส ซึ่งเปน

สะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้โดยการแสดงนี้จะ

เริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสารและอาทิตยเทานั้น 

นาํทานเขาสูที่พักเมืองดานงั  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN 

HAVEN HOTEL หรือเทยีบเทา*** 

วนัที่สี ่    ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา  รบัประทานอาหารเชา ที ่โรงแรม   

นําทานไปละลายทรัพยที ่ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมาย

เปนที่นิยมท้ังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก 

รองเทา กระเปา สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมือ

อันวิจิตร โคมไฟ ผาปก กระเปาปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย 

(ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่

บาน  

 

 

สมควรแกเวลา นาํทานเดนิทาง สูสนามบนิ Danang International Airport 

เตรยีมตวัเดนิทางสูกรงุเทพฯ 

13.35 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบนิ

ที่ PG 948  

(มบีรกิารอาหารรอนบนเครือ่งบนิ) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพดวยความประทับใจ ….  

 
รายการทองเที่ยวนีอ้าจเปลี่ยนแปลงหรอืสลบักนัไดตามความเหมาะสม  

ทั้งนีถ้ือเปนเอกสิทธิ์ของผูจดัโดยยดืถอืตามสภาพการณและประโยชนของทาน

เปนสาํคัญ** 

อตัราคาบรกิาร 



 

วนัทีเ่ดนิทาง 

หองเตยีงคู นอน 
2 ทาน 

เด็กมเีตียงพัก 3 
ทาน 

เด็กไมมีเตียง พกั
กับ  

ผูใหญ 2 ทาน 
(สวนสงูไมเกนิ 

120 ซม) 

พักเดี่ยว 

มีนาคม 2561 
วนัที ่1 - 4 มนีาคม 61 

( วนัมาฆบูชา ) 13,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที ่8 - 11 มนีาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่15 - 18 มนีาคม 

61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่22 - 25 มนีาคม 

61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่29 ม.ีค.-1 เม.ย. 

61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

เมษายน 2561 
วนัที ่5 - 8 เมษายน 61 

( วนัจักร ี) 13,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที ่19 - 22 เมษายน 

61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่26 - 29 เมษายน 

61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

พฤษภาคม 2561 
วนัที ่3 - 6 พฤษภาคม 

61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่10 - 13 

พฤษภาคม 61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่17 - 20 

พฤษภาคม 61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่24 - 27 

พฤษภาคม 61 
12,899.- 11,899.- 2,900.- 

มิถุนายน 2561 



 

วนัที ่7 – 10 มิถนุายน 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่14 – 17 มถินุายน 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่21 – 24 มถินุายน 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่28 ม.ิย. – 1 ก.ค.

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

กรกฏาคม 2561 

วนัที ่5 – 8 กรกฏาคม 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่12 – 15 

กรกฏาคม 61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่26 – 29 

กรกฏาคม 61 

( วนัอาสาฬหบชูา ) 

13,899.- 12,899.- 2,900.- 

สงิหาคม 2561 

วนัที ่2 – 5 สงิหาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่23 – 26 สงิหาคม 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

กนัยายน 2561 

วนัที ่6 – 9 กนัยายน 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่13 – 16 กนัยายน 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่27 – 30 กนัยายน 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

ตุลาคม 2561 



 

 

 

คาทปิไกดทองถิน่และคนขบัรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนาทวัรไทย แลวแตความพงึพอใจในการบรกิาร 

วนัที ่4 – 7 ตลุาคม 61 12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่12 – 15 ตลุาคม 

61 

(วนัคลายวนัสรรคต ร.

9) 

13,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที ่20 – 23 ตลุาคม 

61 

(วนัปยมหาราช) 

13,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที ่25 – 28 ตลุาคม 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

พฤศจกิายน 2561 

วนัที ่1 – 4 พฤศจกิายน 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่15 – 18 

พฤศจิกายน 61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่22 – 25 

พฤศจิกายน 61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

ธนัวาคม 2561 

วนัที ่7 – 10 ธนัวาคม 

61 

(วนัรฐัธรรมนูญ) 

13,899.- 12,899.- 2,900.- 

วนัที ่13 – 16 ธนัวาคม 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่20 – 23 ธนัวาคม 

61 

12,899.- 11,899.- 2,900.- 

วนัที ่29ธ.ค.-1ม.ค.61 19,899.- 18,899.- 4,000.- 



 

ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

 

อัตราคาบรกิารรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลํา

ตองไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 

 คาที่พักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว)  

 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มใน

กรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    คาธรรมเนียมเพ่ิม กอนการเดินทาง 

 คาอาหารตามรายการระบ ุ

 คารถรับ-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม) 

 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, 

มินิบารในหองพัก , รวมถึง 

    คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม 

กรุณาจายเพ่ิมเองตางหาก ) 

 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณ

กิโลกรัมละ 500 บาท ข้ึนอยูกับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย  3%   



 

 คาทปิไกดทองถิน่และคนขบัรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดนิทาง (ปรบัคา

ทิป ณ วนัที่ 9/7/61) 

 
 

เงื่อนไขในการจอง 

 ชําระมัดจําในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือ

สําเนา) สวนท่ีเหลือชําระท้ังหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน 

Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้ง

เต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ 
 

หมายเหต ุ 

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดย

มิตองแจงให ทราบลวงหนา 

 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวย

เหตุอันใดก็ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธิก์ารเดินทาง และไมติด

ใจเรียกรองขอเงนิคืนใดๆทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น 

จะมีหัวหนาทัวรตลอดการเดินทาง 

 

การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การ

ยกเลิกใหกับเจาหนาที่ฝายขาย  

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจํา 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 

 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 10 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของ

ราคาทัวร 



 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บปวยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไม

สามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดง

ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่ฝายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป  

3. ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยู

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรไมวา

กรณีใดๆทั้งสิ้น 

4. ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตี

มัดจํา หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 

CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่ เพิ่ม

เขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคา

มัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณดีงัตอไปนี ้

 หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การกอจลาจล, การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขา

หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง

จากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไม

ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย

ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

 หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่

เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวย

เหตุใดก็ตาม ไมสามารถนํามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไม

รับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


