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รหัสโปรแกรม : 23072 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 
 

เวยีดนามกลาง 3 วนั 2 คนื ดานงั บานาฮลิล ์(พกัหร ู4 ดาวบนบานาฮลิล ์1 คนื พักดานงั 1 คนื) 
 มือ้พเิศษ!! Seafood Boatket+กุง้มงักร 

บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ Thai Vietjet 
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เทีย่วเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลก ฮอยอนั นัง่เรอืกระดง้  
ชมสวนดอกไม้เมอืงหนาว เทีย่วบานาฮลิล ์ 

เทีย่วเมอืงดานงั ชมสะพานมงักร สะพานแหง่ความรกั คารฟ์ดรากอ้น  
สดุพเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์1 มือ้ 

แถมฟร ีหมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
 
หมายเหตุ 
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับ
ทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้  อันเนื่องมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่
สะดวก 
 
วันที ่1  กรงุเทพ-ดานงั-บานาฮลิล ์
08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai 

Vietjet พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
 

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai Vietjet เที่ยวบินท่ี VZ960  
 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิล์ล นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ และให้ท่านอิสระชมหมู่บ้านฝรั่งเศสบนยอดเขาบานา
ฮิลล์ และให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านชม สะพานสีทองหรือสะพานมือ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง
สวยงามบนเขาบานาฮิลล์ สะพานโกลเด้น (Golden Bridge) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 
150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา สิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดคงจะเป็น อุ้งมือหิน
ขนาดยักษ ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ Le Jardin D’Amour สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศสที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัด
ไว้อ่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่าย 
ได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวชมบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย 
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เงือ่นไขสำหรบัพกับนบานาฮลิล์ 3 ท่าน และการพกัแบบครอบครวั 
1. เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไมม่คีา่ใชจ้่ายเพิ่ม 
2. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิ่ม 2,500 บาทต่อท่าน/ต่อคืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 

พักที่ Mercure Banahill Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

หมายเหต ุ: หอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรอืพกัเดีย่วเทา่นัน้ 
เงือ่นไขสำหรบัพกับนบานาฮลิล์ 3 ท่าน และการพกัแบบครอบครวั 

 
 
 
 
วันที ่2  บานาฮลิล ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเที่ยวสวนสนุกฟานตาซี พาร์ค ที่มีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนตร์ 4D 
โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง ระทึกไปกับบ้านผีสิงและอื่นๆ
อีกมากมาย อีกทั้งภายในสวนสนุกยังมีร้านช๊อปปิ้งให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกได้อีกด้วยหรืออิสระเล่นรถราง 
หรือ Alpine coaster เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนามเป็นรถไเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสียว
จนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือหรือนั่งท่านเดียวก็ได้  (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้องหรือมือถือ
ขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น
นำคณะนั่งกระเช้าลง เดินทางสู่เมืองดานัง (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นหยอดเหรียญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนำคณะนั่งกระเช้าลง เดินทางสู่ เมืองดานัง 
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เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 

นำคณะเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน สู่หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) หมู่บ้านเล็กๆ ในเมื่อฮอย
อันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ
อาชีพประมง ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระด้ง (ในอดีตเรือกระด้งใช้ในการขนของระหว่างเรือลำ
ใหญ่ ลักษณะจะเป็นตระกร้าไม้ไผ่สานครึ่งวงกลม ทาด้วยน้ำยาเคลือบกันน้ำปัจจุบันนำมาใช้ในการท่องเที่ยว) ล่องเรือ
ไปตามสายน้ำชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาท ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่ง
มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า  200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่ง
เป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก  ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของ
ชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) เฟือกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือ
ก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่ แห่งนี้ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชน
ชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อม
คนในชุมชนหลากหลายเชื ้อชาติเข้าด้วยกัน  และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ ่งสร้างในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื ่อศตวรรษที่  17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าว หย่าย (ชุดประจำชาติ
เวียดนาม)    
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง นำท่านชมสะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี 
ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม 
คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็น
อนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนี้มีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหา
ความรู้มาประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแห่ง
ความรัก เป็นสะพานที่คู่รักนิยมมาเขียนชื่อพร้อมคล้องกุญแจ 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

   พักที ่Merry Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
 
วันที ่3  ดานงั-กรงุเทพ ฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่
แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง 
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธา
ของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  รูปปั้นเจ้าแม่
กวนอิมขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเพื่อ
ป้องกันภัยพิบัติ จึงสร้างรูปเจ้าแม่กวนอิมให้ยืนหันหลัง
ให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลดานัง ด้วยขนาดที่ใหญ่มาก
ทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอ่าวดานัง  จนถึง
ทุกวันนี้ สำหรับชาวประมงที่ออกหาปลา ยังถือเคล็ด
จากเสียงระฆังผสานเสียงคลื่นช่วยให้มีกำลังใจและ
เชื่อมั่นในการออกทะเล ขนาดของเจ้าแม่กวนอิมนั้น สูง
ถึง 67 เมตร มีฐานกว้าง 35 เมตร ออกแบบให้ยืนบน
ฐานดอกบัว นับเป็นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที ่ ใหญ่อันดับ  4 ของโลกที เดียว ด้านล่างใกล้ๆ จะมี
ประติมากรรมรูปสิงห์ และพระโพธิสัตว์อื่นๆ 
 

13.55 น. ออกเดินทางจาก เมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Thai Vietjet เที่ยวบินท่ี VZ961  
 
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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อตัราคา่บรกิาร 
วันเดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

 
เดก็ไม่มเีตยีง  พกัเดีย่วเพิ่ม 

15 - 17 เมษายน 2565  
*วันสงกรานต*์ 

13,999 13,999 3,500 

22-24 เมษายน 2565 13,999 13,999 3,500 

6-8 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 3,500 

13-15 พฤษภาคม 2565  
*วันวสิาขบชูา* 

14,999 14,999 3,500 

20-22 พฤษภาคม 2565 13,999 13,999 3,500 

27-29 พฤษภาคม 2565  13,999 13,999 3,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบิน หกัออก 4,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเดก็ Infant (อายไุม่เกนิ 2 ป)ี: 3,000 บาท/ทา่น 
 

 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชำระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให)้ 

ท่านละ 1,000 บาท/ทรปิ/ท่าน 
ขอเกบ็คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น ณ สนามบนิในวนัเชค็อนิ  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร์ทีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

 

            า  าน  ื  น   นบ  า    ล         ื        น ์         ัว  าน     า   า    นิ ล  ว า 
บ  ัิ       ืว า  าน       ับ  ื  น   ล  ว ล     า า     ล   น  ล   ื  น          

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

         นิ า  า า   า  ั  ว ั   ื  า         ล     า า   า    ั ว ค ื   บนิ    ื าน า น 
 ื น     ื       นิ า  า ล  ลับ    นา บนิ   ว       ิา บ  ัิ        ับ  ิ  บค า     า  นื    า    น
ค า     า    น    น ื า         

 

 นั นื    า  า   า  า า       า  ์ า      า  ิ     า  ์ า  า    ื    า  า   า    า  า บนิ
   ื       ว ิ ั  า    ั ้น  ้ ค าน     ควา  ล    ั ควา    น      ล  ล      น ์       นิ า    น  าคั  
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ไมม่รีาคาเดก็ เนือ่งจากเปน็ราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กิน 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดินทางไปและกลับ 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบิน) 

 
เงือ่นไขและขอ้กำหนดในการเข้าเวียดนาม 
➢ ผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงใบฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (Passport vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉีดไม่เกิน 6 

เดือนก่อนเดินทาง  
➢ มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ ATK+ใบรับรอง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
➢ ซื้อประกันการคุ้มครองรักษาโควิด-19 วงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 USD  
➢ สำหรับนักท่องเที่ยว ให้ดาวน์โหลดแอพ PC COVID ในช่วงเวลาที่อยู่ในเวียดนาม  

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 20 กก. / กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก.  
✓ ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
✓ ค่ามัคคุเทศก์คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่ารถนำเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
✓ ค่าเบ้ียประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
 ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ปกต ิ20 กก.) 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อท่าน/ต่อทริป 
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
   Package TEST&GO (รวมรถรับ-ส่ง/RT-PCR 1 ครั้ง/รวมอาหารเช้า/รวมชุด ATK 1 กล่อง) 

พักเดี่ยว: 3,999 บาท/ท่าน 
พักคู่: 6,999 บาท/ห้อง 
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 เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ  จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น
กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศทุกครั้ง  

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ป
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อน
วันเดินทางใดๆ ได้ท้ังสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา  หากท่านชำระเงินเข้า
มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทาง
บริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 

 เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
▪ กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 10,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง

ให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย

ก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 

 เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละ

สายการบินก่อนการเดินทาง)  
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 หมายเหตุ 
▪ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณทีีไ่มส่ามารถทำกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ในกรณนีี้

บรษิัทฯ ยินดคีนืเงินให้ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื่นใหถ้า้ต้องการ 
▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่า

ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
▪ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน

เดินทางหรือคืนเงินได้ 
▪ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ต่างๆ เป็นต้น 

▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทาง
บริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

▪ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได้ 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

