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08.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบนิไทย

เวยีตเจ็ท (VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกกกททกุททาน 

 

 

 

10.50 น. ออกเดนิทางสูท เมอืงดานัง ประเทศเวยีดนาม โดย เทีย่วบนิที ่VZ 960 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผทานพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยกลว้ (เวลา

ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เททากับประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงกหทงหาดทรายขาว กละภเูขาหนิอทอนเป็น

เมอืงททาทีส่ าคัญกละเป็นเมอืงใหญทอนัดับ 4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเ้จรญิกละเตบิโต มาจากหมูทบา้น

ชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงททาทีส่ าคัญ  

 

 

 

วนัแรก  สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • สนามบนิดานงั  • นัง่ Cable Car สูบ่านา่ฮลิล ์ (-/-/เยน็)  
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น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่บำนำฮลิล ์เป็นทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร่ังเศส

เขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภเูขาสรา้งทีพั่กโรงกรมสิง่อ านวยความสะดวก

ตทางๆเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผทอนในระหวทางการรบระหวทางทีน่ั่งกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงาม

เราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก Toc Tienกละล าธาร Suoi no (ในฝัน)  

 

 

 

จากนัน้ น ัง่กระเชำ้ขึน้สูบ่ำนำฮลิล ์กระเชา้

กหทงบานาฮลิลน์ี้ไดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดย

World Record วทาเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีย่าว

ทีส่ดุประเภทNon Stopโดยไมทหยดุกวะมคีวาม

ยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรกละเป็นกระเชา้ที่สูง

ทีสุ่ดที ่1,294 เมตรนักททองเทีย่วจะไดส้ัมผัส

ปุยเมฆหมอกกละบางจุดมีเมฆลอยต ่ากวทา

กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธิอ์นัสดชืน่จนท าให ้
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ททานอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าวทาทีน่ีไ่มทใชทยโุรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศา

เททานัน้จุดที่สูงที่สุดของบานาฮลิล์มคีวามสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนปท าที่อุดมสมบูรณ์ น าททานชม

สะพำนสทีอง สถานทีท่ทองเทีย่วใหมทลทาสดุตัง้โดดเดทนเป็นเอกลักษณ์อยทางสวยงาม บนเขาบานทาฮลิล ์ 

 

 

จุดที่สรา้งความตื่นเตน้ใหนั้กททองเที่ยว

มองดูอยทางอลังการที่ซ ึง่เต็มไปดว้ยเสนทห์

กหทงต านานกละจนิตนาการของการผจญภัย

ทีส่วนสนกุ The Fantasy Park 

(รวมคำ่เครือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ 

หุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่มร่วมใหใ้นรำยกำร)ทีเ่ป็นสทวน

หนึง่ของบานทาฮลิล์ททานจะไดพ้บกับเครือ่ง

เลทนในหลายรูปกบบเชทนทา้ทายความมันส์

ของหนัง 4D, ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิกละอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครือ่งเลทนเบาๆรถไฟเหาะกมงมนุ

เวยีนหัวตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสัน่ประสาทอกีมากมายหรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอยทาง

จใุจกละอกีมากมายทีร่อททานพสิจูน์ความมันสก์ันอยทางเต็มทีใ่หท้ทานไดส้นุกสนานตทอกับเครือ่งเลทนนานา

ชนดิอยทางจใุจ 
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ชมเมืองฝ ร่ังเศส เ ป็นตึกออกกบบมาได ้

บรรยากาศยุโรปกท ้ๆ กตทมาเจอไดใ้กล ้ๆ เพยีง

กคทเวยีดนาม ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย มี

มมุถทายรปูเชค็อนิสวยๆหลายมมุLe Jardin d’ 

Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์ร ัง่เศสทีม่ทีัง้

ดอกไมต้น้ไม ้มมีุมถทายรูปสวยๆ เต็มไปหมด 

รวมไปถงึม ีโรงไวน์ Debay Wine Cellar อกี

ดว้ยคทะ เราเดนิไปเที่ยวดา้นในจะเป็นคลา้ยๆ 

อุโมงคใ์ตด้นิไวบ้ทมไวน์ เป็นทางยาวเดนิทะลุ

ชมไปเรือ่ยๆ ก็จะออกมาทีส่วน  
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เย็น   บรกิำรอำหำรเย็น แบบบฟุเฟ่ตน์ำนำชำต ิณ ภตัตำคำรบำนำ่ฮลิล ์

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั**โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบำนำ่ฮลิล ์

**หอ้งพกับนบำนำ่ฮลิลส์ ำหรบั 3 ทำ่นจะเป็นเตยีง 2 ช ัน้ จะไมม่บีรกิำรเสรมิเตยีง หำกทำ่นตอ้งกำรพกัเดีย่ว

สำมำรถจำ่ยคำ่พกัเดีย่วเพิม่ไดก้บัเจำ้หนำ้ทีค่ะ่**  

  

 

 

เชำ้    บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้  น าททานเดนิทางสูท หมูบ่ำ้นก ัม๊ทำน สนุกสนานไปกับกจิกรรม!! น ัง่เรอืกระดง้Cam Thanh Water 

Coconut Village หมูทบา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูทในสวนมะพรา้วรมิกมทน ้า ในอดตีชทวงสงครามทีน่ี่

เป็นทีพั่กอาศัยของเหลทาทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหวทางการลทองเรอืททานจะไดช้ม

วัฒนธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอื

วนัที่สอง บานา่ฮลิล ์• หมูบ่า้นกัม๊ทาน  • นัง่เรอืกระดง้ • เมอืงโบราณฮอยอนั  • ดานงั (เชา้/กลางวนั/

เยน็)    
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มาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน (ไม่รวมคำ่ทปิคนพำยเรอื ท่ำนละ 40 บำท/ตอ่ท่ำน/

ตอ่ทรปิ) 

 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่“เมอืงโบรำณฮอยอนั” เมอืงฮอยอันนัน้อดตีเคยเป็นเมอืงททา การคา้ทีส่ าคัญกหทง

หนึง่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตก้ละเป็นศูนยก์ลางของการ กลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวทางตะวันตกกับ

ตะวันออกองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตร ์กมว้ทาจะผทานการบรูณะขึน้เรือ่ยๆกตทก็ยงัคงรปูกบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ดน้ าททาน

เดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูทตัวเมอืงฮอยอนั  
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เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร 

จากนัน้  น าททานชม วดัจนี เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญทกละเกทากกททีสุ่ดของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคน

หลายรุทน วัดนี้มจีุดเดทนอยูทที่งานไมก้กะสลักลวดลายสวยงามททาน สามารถท าบุญตทออายุโดยพธิสีมัย

โบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลกกทททาน  น าชม  

- Old House of Tan Skyบำ้นโบรำณ ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้น

ไมท้ีเ่กทากกทกละสวยงามทีสุ่ดของเมอืงฮอยอัน สรา้งมากวทา 200 ปี ปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น

อยทางดี กละยังเป็นที่อยูทอาศัยของทายาทรุทนที่เจ็ดของตระกูล การออกกบบตัวอาคารเป็นการ

ผสมผสานระหวทางอทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี ญีปุ่ท น กละเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเห

วยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบตูคิ ดา้นหลังตดิถนนอกีสายหนึง่ใกลก้มทน ้าทโูบนมปีระตูออกไม ้สามารถชม

ววิทวิทัศนก์ละเห็นเรอืพายสญัจรไปมาในกมทน ้าทโูบนไดเ้ป็นอยทางด ี  

- สะพำนญีปุ่่ นซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่ท นเมือ่ 400 กวทาปีมากลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ที่

สรา้งขึน้เพือ่สวดสทงวญิญาณมงักร ชาวญีปุ่ท นเชือ่วทาม ีมงักรอยูทใตพ้ภิพสทวนตัวอยูททีอ่นิเดยีกละหางอยูท

ทีญ่ีปุ่ท น สทวนล าตัวอยูททีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าททวมหรอืกผทนดนิไหว ชาวญีปุ่ท นจงึ

สรา้งสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมนัจะไดไ้มทเกดิภยัพบิตัขิ ึน้อกี  
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- ศำลกวนอูซึง่อยูทบนสะพาน ญีปุ่ท นกละทีฮ่อยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้ตทาง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขาย

ใหก้กทนักททองเทีย่วททานสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชทน กระเป๋าโคมไฟ 

เป็นตน้ 

 

 

 

ค ำ่        บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  เมนมูือ้พเิศษ Premium Seafood Boatket+กุง้มงักร 
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จากนัน้  น าททานเขา้พักที ่LAVENDER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว** 

(โรงกรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงกรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เททานัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นกปลงกตท

โรงกรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงกรมระดับเทยีบเททากนั) 

 

 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้  น าททานชมสะพำนมงักร Dragon Bridge อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วดานังกหทงใหมทสะพานมงักรไฟสญัลักษณ์

ความส าเร็จกหทงใหมทของเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเททาถนน 6 เลนส ์เชือ่มตทอสอง

ฟากฝ่ังของกมทน ้าฮนัประเทศเวยีดนามสะพานมงักรถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นกหลทงททองเทีย่วดานัง เป็น

สญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ กละเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้กตทปี 

2013ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมยัใหมททีไ่ดรั้บกรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่

กวทาหนึง่พันปีมากลว้ 

 

 

วนัที่สาม สะพานมังกร • วดัลนิหอ์ึง๋ • ชอ้ปปิง้ตลาดฮาน • สนามบนิดานงั • กรงุเทพฯ (เชา้/-/-) 
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สักการะ วดัลนิหอ์ ึง๋เป็นวัดทีใ่หญททีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารใหญทของวัดเป็นสถานทีบู่ชาเจา้กมท

กวนอมิกละเทพองคต์ทางๆตามความเชือ่ของชาวบา้นกถบนีน้อกจากนีย้งัมรีปูปัน้ปนูขาวเจา้กมทกวนอมิซึง่มี

ความสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูทบนฐานดอกบัวกวา้ง  35 เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขากละหันหนา้ออกทะเลคอย

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา นอกชายฝ่ังวัดกหทงนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ที่

ชาวบา้นมากราบไหวบ้ชูากละขอพรกลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ทองเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิที่

สวยงามชองเมอืง ดานัง  

 

 

 

จากนัน้ น าททานเดนิเทีย่วกละชอ้ปปิงใน ตลำดฮำน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชทนผา้ เหลา้ บหุรี ่กละของกนิ

ตทาง ๆ เป็นตลาดสดกละขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง 

ไดเ้วลำสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิดำนงั 

13.15 น. ออกเดนิทางสูทททาอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท(VZ)  เทีย่วบนิที ่VZ 961    

14.55 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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อตัรำคำ่บรกิำรและเงือ่นไขรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

 

วนัเดนิทาง วนัเดนิทางกลับ จ านวนตทอกรุ๊ป ผูใ้หญท เด็กไมทมเีตยีง พักเดีย่ว 

22 เม.ย.65 24 เม.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 เม.ย.65 01 พ.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

06 พ.ค.65 08 พ.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

13 พ.ค.65 15 พ.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

20 พ.ค.65 22 พ.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

27 พ.ค.65 29 พ.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

03 ม.ิย.65 05 ม.ิย.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

10 ม.ิย.65 12 ม.ิย.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

17 ม.ิย.65 19 ม.ิย.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

24 ม.ิย.65 26 ม.ิย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

01 ก.ค.65 03 ก.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

08 ก.ค.65 10 ก.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

15 ก.ค.65 17 ก.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

22 ก.ค.65 24 ก.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 ก.ค.65 31 ก.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

05 ส.ค.65 07 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

12 ส.ค.65 14 ส.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

19 ส.ค.65 21 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

26 ส.ค.65 28 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

02 ก.ย.65 04 ก.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 
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09 ก.ย.65 11 ก.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

16 ก.ย.65 18 ก.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

23 ก.ย.65 25 ก.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

30 ก.ย.65 02 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

07 ต.ค.65 09 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

14 ต.ค.65 16 ต.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

21 ต.ค.65 23 ต.ค.65 30+1 13,999 12,999 3,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมทถงึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ททานละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรก์ละตัว๋เครือ่งบนิกลว้** 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

- ตัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Viet Jet  (VZ)  

เป็นตัว๋หมูทคณะไมทสามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพั่กโรงกรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ททาน (กรณีมาไมทครบคูทกละไมทตอ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- คทาระวางน ้าหนักกระเป๋าไมทเกนิ 20 กก.ตทอ 1 ใบ(โหลดไดท้ทานละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตทอ 1 ใบ 

- คทาอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นกปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ททาน 

- คทาเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คทารถโคช้รับ-สทงสถานทีท่ทองเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คทามัคคเุทศกท์อ้งถิน่กละหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

- ภาษีมลูคทาเพิม่ 7% 

- ภาษีน ้ามันกละภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กทอนวนัเดนิทาง) 

- ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคทารักษาพยาบาล 50,000 USD 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  คทาประกันอุบัตเิหตุกละคทารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหวทางการ

เดนิทาง ไมทคุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสทวนตวักละไมทคุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 

 คทาท าหนังสอืเดนิทางไทย กละคทาธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตทางชาต ิ

 คทาน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวทาสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตทอททาน 

 คทาใชจ้ทายสทวนตัว อาท ิอาหารกละเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่มทไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 คทาใชจ้ทายอันเกดิจากความลทาชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมทใหอ้อกกละเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกละเจา้หนา้ทีก่รมกรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยกละตทางประเทศซึง่

อยูทนอกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหนทวยงานรัฐบาลไทย กละ/หรือ เวยีดนามมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ กละ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคทาใชจ้ทายสทวนเกนิ 

 คทาตรวจ RT-PCR กทอนเดนิทาง 72 ชัว่โมงหรอื ATK 24 ชัว่โมง กทอนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

 คทาโรงกรมกกัตวั AQ+PCR TEST 1 คนื 
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 คทาทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ทวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร์ 1 ททาน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 คทาทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุททานคทะ(ไมทรวมในทปิไกดท์อ้งถิน่กละคนขบัรถนะคะกตทไมทบงัคบัทปิคทะ) 

เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่และกำรยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ทวงหนา้ กทอนการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 11,000 บาท สทวนทีเ่หลอืช าระทันทกีทอนการเดนิทางไมทนอ้ยกวทา 

30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวทาททานยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชทวงเทศกาลกรุณาช าระกทอนเดนิทาง 

45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิกทอนการเดนิทาง 45 วนั บรษัิทฯ คดิคทาธรรมเนียมททานละ 1,000 บาท ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกทอนการเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกินอ้ยกวทา 45 วนั กทอนการเดนิทาง หักคทาทวัร ์60% จากราคาขาย กละยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมทวทากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวทา 30 วนั กทอนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคทาทวัรท์ัง้หมดไมทวทากรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากทอนการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคทามัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมทมเีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมทมเีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคทาทัวรท์ัง้หมดโดยไมทมเีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บปท วย : 

 กรณีเจ็บปท วย จนไมทสามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองกพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของททานไปยังคณะตทอไป กตททัง้นี้ททานจะตอ้งเสยีคทาใชจ้ทายทีไ่มทสามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บปท วยกะทนัหันกทอนลทวงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคทาใชจ้ทายทั ้งหมด กรณีททานยกเลิกการเดินทางกละมีผลท าใหค้ณะเดินทาง 

ไมทครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ททานขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตทอทางบริษัทฯ กละผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคทาเสยีหายตทาง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของททาน 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 25 ททานขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมทถงึ 25 ททาน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะกจง้ใหท้ทานทราบลทวงหนา้ 10 วนักทอนการเดนิทาง 

 กรณีทีท่ทานตอ้งออกตั๋วภายใน เชทน (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กทอนท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไมทไดก้จง้ใหท้ราบลทวงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมท

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ททานออกตั๋วภายในโดยไมทกจง้ใหท้ราบกละหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวทา

ททานยอมรับในเงือ่นไขดงักลทาว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลทมน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การททองเทีย่วกับคณะทัวร์ หากททานถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มทคนืคทาทวัรก์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ททานไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวทาททานรับทราบกละยอมรับในเงือ่นไขตทางๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นกปลงโปรกกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมทอาจกกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคากละรายการททองเทีย่ว สามารถเปลีย่นกปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมทนอ้ยกวทา 6 เดอืน กละบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ททองเทีย่วเททานัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมทนอ้ยกวทา 6 เดอืน บรษัิทฯไมทรับผดิชอบหากอายเุหลอืไมทถงึ

กละไมทสามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมทรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลทาชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัด

หยุดงาน,การกทอจลาจล หรือกรณีททานถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่
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กรมกรงงานทัง้จากไทยกละตทางประเทศซึง่อยูทนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่

ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรกกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมทรับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมทไดเ้กดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการททองเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยูทนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไมทรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากททานใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมทครบ อาท ิไมทเทีย่วบางรายการ,ไมททาน

อาหารบางมือ้,เพราะคทาใชจ้ทายทุกอยทางทางบริษัทฯไดช้ าระคทาใชจ้ทายใหต้ัวกทนตทางประเทศกบบเหมาจทายขาด กทอน

เดนิทางเรยีบรอ้ยกลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมทรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมกละหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักททองเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯกละในตทางประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมทคนืคทาบรกิารไมทวทากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่ทานไมทเดนิทางพรอ้มคณะไมทสามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิกละไมทสามารถเปลีย่น

ชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราคทาน ้ามันหรอืคทาเงนิกลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋ว

ดงักลทาว 

 เมือ่ททานตกลงช าระเงนิไมทวทาทัง้หมดหรอืบางสทวนผทานตัวกทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวทาททานไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตทางๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีก้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชทวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผทานตัวกทนในประเทศหรือตทางประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชทน Charter Flight , Extra Flightจะไมทมกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคทาทวัรท์ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมทมกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตทางๆหรอืกมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการต์นู ทีไ่มทใชทการ

ประทับตราอยทางเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของททานกทอนการเดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-

ออกเมอืงของททาน ทางบรษัิทฯจะไมทรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มทอนุญาตใิหท้ทานเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกทอนการจองทวัรว์ทาททานสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไมท ถา้ไมทสามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูทเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมท

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ททานจะตอ้งมใีบรับรองกพทย ์ระบชุดัเจนวทาสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูทเหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมทรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลทมน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการททองเทีย่วกับคณะทัวร์ หากททานถูกปฏเิสธในการเขา้-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มทคนืคทาทวัรก์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงและรำยกำรทวัรอ์ยำ่งละเอยีดทกุหนำ้อยำ่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดั

จ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ทำงบรษิทัฯจะถอืวำ่ ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขตำ่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุใน

รำยกำรทวัรท์ ัง้หมด** 

 

โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคทามัดจ าทัวรก์ละเงนิสทวนทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมทช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ททานอืน่ทีร่อควิอยูท โดยถอืวทาลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรกกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไมทสามารถออกเดนิทางได ้เชทน มลีูกคา้กลุทมใหญทยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรกกรมทัวร์อืน่ในราคากละชทวงเวลาใกลเ้คยีงกันทดกทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบกละเขา้ใจดวีทาเหตกุารณ์ดังกลทาวถอืเป็นเหตสุดุวสิยั กละเชือ่มั่นวทาบรษัิทฯไดพ้ยายามอยทางสดุความสามารถใน
การหาโปรกกรมทดกทนดงักลทาวกลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมทยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรกกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางกลว้สทงผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมทได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมทคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีทากบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวทาการยื่นขอวซีทากบบเดีย่วมาก บทอยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีทากทอนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูทกบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้กตทละกรุ๊ป กละปรมิาณงานในชทวงนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวทาลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคทาทวัรท์ัง้หมดกทอนจะทราบผลวซีทา 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลทาว บรษัิทฯขอกนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีทาเดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีทาอยทางรวดเร็วกทอน

ช าระคทาทวัร ์กรุณากจง้ความประสงคย์ืน่วซีทาเดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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5. ในการขอวซีทา กรุณายืน่เอกสารตามชนดิกละเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยทางเครทงครัด หากลกูคา้ไมทปฏบิัตติามกละวซีทาไมท
ผทาน บรษัิทฯจะถอืวทาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรกกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีทาทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่กล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคทาบรกิารครัง้ละ 500 บาทตทอลกูคา้ 1 ททาน 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีทาทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมทมกีารชีก้จงเหตผุลกละจะไมทคนืคทาวซีทาในทกุกรณี หา
กวซีทาไมทผทานบรษัิทฯจะถอืวทาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรกกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมทวทาในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวทาลกูคา้ททานนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรกกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง กละจะไมทมกีารชีก้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมทได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวทาลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรกกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไมทใชห้รือไมทสามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรกกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวทาลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆกละจะไมทมกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมทถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้กละ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคทาใชจ้ทายทีล่กูคา้ไดช้ าระมากลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คทาวซีทา) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคทาธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลทาชา้บทอยครัง้ บรษัิทฯขอกนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยกบทง

สมัภาระกละของใชจ้ าเป็นสทวนหนึง่กยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) กละ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลทาชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ กละทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมทสามารถซือ้เสือ้ผา้กละ

ของใชส้ทวนตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรกกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติกละประกนัอบุตัเิหตไุวก้ลว้ กตทไมทครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชทน ทอ้งเสยี กพอ้าหาร กพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอกนะน าใหท้ทานซือ้ประกันสขุภาพระหวทางเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการกพทยต์ทางๆ หากตอ้งการกรุณากจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรกกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวกทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรกกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมทเกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีททานัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


