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(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ฟรีนั ่งกระเช้าขึ้ นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อ้นั
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระด้ง
ตืน่ ตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั ง่ แม่น้ าหอม
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ 1 ร้านดัง และ กุง้ มังกรโต๊ะละ 1 ตัว
ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus

 พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว
กาหนดการเดินทาง: กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
วันแรก
สุวรรณภูมิ –ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้ นปลามังกร - สะพานมังกรไฟ
15.0 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ L สายการบิน
Vietnam Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

18.00 น.
19.40น
คา่

นาท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VN626 (มีบริการ Snack Box บนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง
ดานัง)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจากนั้ นนาท่ านชม สะพาน
แห่ง ความรัก ที่ นิย มของหนุ่ มสาวคู่รัก กันมาซื้ อกุ ญแจใสคล้องใส่
สะพาน จากนั้ นนาท่านชม รู ปปั้ นปลามังกร ที่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองดานั ง เมืองที่ กาลังจากปลากลายเป็ นมังกรในระยะใกล้ เชิญ
ท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาว
ถึง 666 เมตร เป็ นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็ นสะพานที่ตระการตามาก
ที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้ จะเริ่มเวลา 21.000น.
ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า***

วันสอง
เช้า

เที่ยง

หมู่บา้ นหินแกะสลักอ่อน - หาดหมีเคว - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน - เว้ - วัดเทียนมุ๋ - ตลาดดอง
บา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนาท่านเข้าชม หมู่บา้ นหินแกะสลักอ่อน ที่
มี แ หล่ ง วัต ถุ ดิ บ หิ น อ่ อ นเนื้ อดี และช่ า งแกะสลัก ฝี มื อ ประณี ต
ส่งออกจาหน่ าย ทัว่ โลก 17 นาท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My
Khe Beach)ซึ่งเป็ นหาดที่สวยปั งที่สุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเคว
มีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทราย
ที่ นี่ ข าวละเอี ย ด เดิ น แล้ว นุ่ ม เท้า มากๆ มี แ นวเก้า อี้ ชายหาดที่
หลังคามุ งด้วยจากตั้งเรี ย งราย สามารถนอนเอนและมองดู น้ า
ทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมาก
ในช่ วงสงครามเวีย ดนามเพราะทหารอเมริ กันใช้เป็ นที่ พัก ผ่ อน
หย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้ นสุ ด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่ า
(China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆ
เพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนัง่ แท็กซี่
หรื อรถประจ าทางไปก็ ไ ด้เลย เพราะมีป้ ายรถเมล์แ ถวชายหาด
หลายจุด เดิ นไปต่ออีกนิ ดก็ถึง แล้วจากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ หมู่
๊
บ้านกัมทาน
สนุ กสนานไปกับ การเล่น กิจ กรรม นั ่งเรือกระด้ง
เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริ มแม่น้ า
ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่ พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่ นี่ คื อ อาชี พ ประมง ระหว่า งการล่ อ งเรื อ ท่ า นจะได้ช ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้ นเมือง ผูช้ ายกับ
ผู ้ห ญิ ง จะหยอกล้อ กัน ไปมาน าที่ พ ายเรื อ มาเคาะกั น เป็ นจัง หวะ
ดนตรีสุดสนุ กสนาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยว
ชมเมื อ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรมได้รั บ การขึ้ นทะเบี ย นจาก
UNESCO มนต์เสน่ หอ์ ยู่ที่บา้ นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มี
หลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมื องฮอยอัน ซึ่ งเป็ น
สถาปั ตยกรรมที่ ไม่ซ้าแบบทั้งในด้านศิ ลปะและการแกะสลัก ชม
ย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน
ไม่อนุ ญาตให้นารถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมื องจึงเป็ นวิธี
ท่องเที่ยวที่ดีที่สุ ด**นาท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่ งเป็ น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า
ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่ งสร้างในแบบผสมผสานสถาปั ตยกรรมที่ ยงั
คงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านขึ้ นรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) นาท่านผ่านชม Tam Giang เป็ นทะเลสาบน้ ากร่อยที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชียเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงกุง้ ปลา เป็ นจานวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล
Lang Co เป็ นหนึ่ งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็ นพื้ นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ ยงหอยเพื่อการผลิ ตมุก
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดียเ์ ทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่
บนฝั ่งซ้ายของแม่น้ าหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็ นที่เก็บรถ

คา่

วันสาม
เช้า

เที่ยง

ออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่ องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติ ศาสตร์ที่โชว์อยู่
ที่ วัดนี้ ไปราดน้ ามันเผาตัวเองประท้วงรัฐ บาลเวีย ดนามที่ ท าลายพุ ทธศาสนา และเก็ บภาพแห่งความ
ประทับใจริ มแม่น้ าหอม จากนั้ น นาท่ านไปละลายทรัพ ย์ที่ ตลาดดองบา เป็ นตลาดที่ รวบรวมสิ นค้า
มากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียด นามและชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึก
มากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหาร
ท้องถิ่น + แหนมเนืองเวียดนามแท้ๆ)
หลังอาหาร นาคณะเดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม ชม
การแสดงพื้ นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่ มา
จากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่ า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนาม
ดังเดิม มันก็จะเป็ นอะไรที่ถือเป็ นประสบการณ์ที่ไม่รูล้ ืม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั เมืองเว้ ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ****
พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้ อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุ ก
รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นชม พระราชวัง ไดโน้ย พระราชวัง โบราณแห่ ง
สุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็ นแหล่งมรดกโลก
เป็ นที่ประทับ ที่ทาการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศ
เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองค์ท้งั หมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมา
ถื อ ครองราชย์ นั บ ตั้ ง แต่ ค.ศ. 1802 จนถึ ง ค.ศ. 1945 มี
สถาปั ตยกรรมที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็ นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวัง
ได้แก่ กาแพงรอบนอกป้ องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถัน่ ” ที่ทาการของพระองค์กบั เสนาธิการและ
แม่ทับ ท้องพระโรงที่ เรี ย กว่านครจักพรรค์ “ไถหว่า” และส่วนที่ สาคัญ มากที่ สุดของพระราชวัง คื อ
พระราชวังต้องห้าม เป็ นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็ นขันที ที่เรียกกัน
ว่า ”ตื๋ อ กัม๋ ถัน่ ” จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ริม อ่าวลังโก
ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้ อไม้ไผ่ ซึ่งเป็ น
นวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรัง่ เศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่ มาเผา
กลัน่ กรองเพื่อจะออกมาเป็ นด้ายไม้ไผ่ และใช้ผลิตออกมาเป็ น
สินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (Seafood)
จากนั้ นนาท่ านเยื อนภูเขา บานาฮิ ลล์ เพลิ ดเพลิ นกับ การนั ่ง
กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ
สายหมอกสัมผัสอากาศที่ หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิ วทัศที่ สาย
งามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อน
ชาวฝรัง่ เศสตั้งใจจะสร้างเป็ นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่ งของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุ ก
(Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุ กแบบไม่ อ้นั นา
ท่านนั ่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไป
ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่
มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิ ด นาท่านชมพระยูไลองค์
ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่ เป็ นองค์มีความสูงถึ ง 30

เมตร นาท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุรอ้ ยปี เป็ นผลงานของคนฝรัง่ เศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ใน
ยุ คแรกๆสามารถซื้ อไวน์ ช นิ ดต่ างๆกลับ ไปเป็ นที ระลึ ก ได้ (ให้ท่ านได้อิส ระเล่น สวนสนุ ก + ดู หนัง
3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ ผึ้ ง) จากนั้นนาท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่ าฮิลล์น้ันก็คือ

สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mercure Danang French Village Bana Hills

(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีหอ้ งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้ งพัก 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น)
( ถ้าพัก 3 ท่าน จะต้องพักแบบห้อง Family เพิ่ม 700 บาท / ห้อง )
วันสี่
เช้า

เที่ยง

บาน่าฮิลล์ - ดานัง – วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหาราเช้าที่ ห้องอาหารบาน่าฮิลล์
ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่เมือง จากนั้นนาท่านมัสการองค์
เจ้าแม่ กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra)
ทางเหนื อของเมืองดานัง เป็ นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้ นปูนขาว
ของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็ น
การปกป้ องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตี
ประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรูส้ ึกสงบ และสร้างขวกาลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็ นที่เคารพนับถือ
ของคนดานัง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็ นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั ก
มืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาชาติเวียดนาม) ฯลฯ
ไว้เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
15.20 น.
17.00 น.

เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietnam Airlines เที่ยวบินที่ VN627(มีบริการ Snack Box บน
เครื่องบิน)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….


รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ถือเป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

วันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2563
14,899.วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563
13,899.วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563
13,899.วันที่ 29 ก.พ.-3 มี.ค. 2563
13,899.มีนาคม 2563
วันที่ 7-10 มีนาคม 2563
13,899.วันที่ 14-17 มีนาคม 2563
13,899.วันที่ 20-23 มีนาคม 2563
13,899.วันที่ 21-24 มีนาคม 2563
13,899.วันที่ 26-29 มีนาคม 2563
13,899.วันที่ 27-30 มีนาคม 2563
13,899.วันที่ 28-31 มีนาคม 2563
13,899.-

พักเดีย่ ว

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง
หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ
ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุช้นั ทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก.
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 ค่าภาษี สนามบินและค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนี ยมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 ค่าอาหารตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการจอง
 ชาระมัดจาในวันที่จองที่นัง่ ละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่าง
น้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 กรุ๊ปที่ เดิ นทางช่ ว งวัน หยุ ด หรื อเทศกาลที่ ต ้องการัน ตี มัด จ ากับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งเต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น
 ขอสงวนสิทธิถา้ ผูเ้ ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวั หน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวั หน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป ยึดเงินมัดจา
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ
ยกเลิกการเดิ นทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์
พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการั นตีมดั จา หรือ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามา
ช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงั ต่อไปนี้
หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิ ดด่าน,ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
หากเกิ ดทรัพ ย์สินสูญ หายจากการโจรกรรมและ/หรื อ เกิ ดอุ บัติเหตุ สูญ หายที่ เกิ ดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หากท่า นไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อน
วันเดินทางหรือคืนเงินได้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้

