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➢ นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น 
➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮลิล์ 
➢ ชมพิพิธภัณฑ์จาม ล่องเรือกระด้ง ชมหมูบ่้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู 
➢ ตื่นตาไปกับมงักรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม 
➢ อิม่อร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล ์2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ 
➢ บริการห้องรับรองที่สนามบนิสุวรรณภูมิ (บทูีคเลาจ์น) 
➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
➢ พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คนื 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว 

กรณีลูกค้ามีซื้อตั๋วภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิร์มตารางการบินกับทางเจา้หน้าที่อีกครั้ง 

กำหนดการเดินทาง: ตุลาคม - ธันวาคม 2565 
วันแรก  กรงุเทพ-ดานงั-บาน่าฮลิล-์สะพานมอื-สวนสนกุ 
07.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์  สายการบิน Bangkok Airways โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
11.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  PG 947(มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน) (1) 
12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
บ่าย จากนั้นนำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์  เพลิดเพลินกับการนั่ง

กระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสาย
หมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สายงาม
ของภูเขาฮายเว่ิน เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาว
ฝรั่งเศสตั้ งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก 
(Fantasy Park) ที่รอใหท้า่นไปเลน่สวนสนกุแบบไม่อั้น นำท่านนั่ง
รถไฟไต่เขา ที่มีที่ เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวน
ดอกไมแ้หง่ความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มดีอกไม้
เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัด
ลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชม
อโุมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขา
มาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไป
เป็นทรีะลึกได ้(ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D 
ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) จากนั้นนำท่านชมสถานที่แห่ง
ใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก 
นั้นเอง 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบน
บาน่าฮิลล์ (2) 

  ที่พัก  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   
(หมายเหต ุ: หอ้งบนบานา่ฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพัก 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่นัน้) 

 1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีง ถา้พกั 4 ทา่น ไมม่คีา่ใชจ้่าย 
 2. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีง ถา้พกั 3 ทา่น เพิม่ 700 บาท / หอ้ง 



 

ถ้าตอ้งการพกัเดีย่ว บนบานา่ฮลิลอ์ยา่งเดยีว เพิม่ 2,000 / หอ้ง 
>>>> วนัทีพ่กับนบานา่ฮลิล ์อาจจะมีสลบัคนืพกั แตโ่ปรแกรมทกุอยา่งเหมอืนเดมิ <<<<  

 
วนัทีส่อง   อสิระบนบาน่าฮลิล์เต็มอิม่-ดานงั-สะพานแหง่ความรกั-รปูปัน้ปลามงักร-สะพานมงักรไฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม (3) 
   ให้ท่านได้อัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ที่มีความสูง 1,300 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลซึ่งแต่ก่อน

เป็นที่พักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทำสงครามในประเทศเวียดนาม  ท่านจะได้ซึมซับอา กาศเย็น
สบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ที่มาด้วยหมอกและดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลล์คือ
ในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไม้ผลิ เที่ยงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับ
กิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮลิล์ 

        
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ (4) 
  ให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจทั้งโซนเก่าและโซนใหม่   

*** ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นำทา่นลงกระเชา้สูด่านงั *** 

    
คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน จากนั้นนำท่านชม รูป
ปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับ
ความอลังการของ สะพานมังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุด
ของเวียดนามในเวลานีโ้ดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่าน้ัน 



 

 
นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กัดานงั GLAMOUR HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
วนัทีส่าม   พิพธิภณัฑป์ระตมิากรรมจาม-หาดหมเีคว-หมู่บา้นหินแกะสลกัออ่น-ลอ่งเรอืกระดง้-ฮอยอนั ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหาราเช้าที ่โรงแรม (6) 
  จากนั้นนำท่านไป พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม ดานัง

ตั้งอยู่ที่หัวมุมติดกับถนนสวยสองสายของนครดานังคือ
ถนนส อ งกั นย าและจึ งญื อ เวือ ง ถู กก่ อ ส ร้ างด้ วย
สถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศส
เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับ
ราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และกำแพง
ขอ งช าวจ าม  ปั จ จุ บั น ที่ นี่ เก็ บ รั ก ษ าสิ่ ง ข อ ง วัต ถุ
ประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนที่นำมาจัดแสดง
มี ๕๐๐ ชิ้น เท่าน้ัน โดยแบ่งห้องจัดแสดงตามสถานท่ีค้นพบสิ่งของวัตถุเช่น ห้องหมีเซิน ห้องจ่าเกี่ยว ห้องด่งเซืองและห้อง
ท้าปเหมิ่น ทั้งนี้ช่วยให้ผู้มาชมเข้าใจสถาปัตยกรรมจามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น นำท่านถ่ายรูปกับ หาดหมี
เคว (My Khe Beach)ซึ่งเป็นหาดที่สวยปงัที่สุดของดานังก็
ว่าได้ หาดหมีเควมีแนวชายหาดกว้างขวาง และมีความยาว
ถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ 
มีแนวเก้าอี้ ชายหาดที่หลังคามุงด้วยจากตั้ ง เรียงราย
สามารถนอน เอนและมองดูน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวได้แบบ
เพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมี เควมีชื่อมากในช่วงสงคราม
เวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
ภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China 
Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาดหมีเควได้ง่ายๆ
เพราะว่าอยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนั่ง
แท็กซี่หรือรถประจำทางไปก็ได้เลย เพราะมีป้ายรถเมล์แถว
ชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแล้ว จากนั้นนำท่าน
ผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้า
ชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  
และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับการเล่น
กิจกรรม นั่งเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน
ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่



 

พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิง
จะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะ
ดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน 
เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
จาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่
กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบท้ังในด้านศิลปะและการ
แกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการ
เดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้าง
เพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และ
บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 
นำทา่นเขา้สูท่ีพ่กัดานงั GLAMOUR HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันทีส่ี ่    วัดหลงิอิง๋  - โบสถส์ชีมพ ู- ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั – สนามบนิสุวรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม (9)  
  นำท่านมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะ

เซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุด
ของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หัน
หน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไป
หาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือ
รู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยีย่ม และเป็นทีเ่คารพนับ
ถือของคนดานัง จากนั้นนำท่านไป โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์
คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญเนื่องจาก
เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวียดนามตก
เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก พร้อมด้วย
การตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้ง
หลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาด
ฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดย
เฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก 
ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่
ระลึกมากมายเพือ่ฝากคนที่บ้าน  

 
 



 

เทีย่ง  บรกิารขนมปงัเวยีดนาม ทา่นละ 1 ชิ้น (10) 
สมควรแกเ่วลา นำทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ Danang International Airport เตรยีมตวัเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทีย่วบนิที ่PG 948  
(มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่งบิน) (11) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดีภาพด้วยความประทับใจ ….  
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัได้ตามความเหมาะสม  
ทัง้นีถ้อืเปน็เอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยืดถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องท่านเปน็สำคัญ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเดก็อายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 
 

วันทีเ่ดนิทาง หอ้งเตยีงคู ่นอน 2 ท่าน 
เดก็มเีตียงพกั 3 ทา่น พกัเดีย่ว 

ตลุาคม 2565 
วนัที ่2-5 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่5-8 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที ่9-12 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที ่19-22 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที ่23-26 ตลุาคม 2565 14,899.- 4,900.- 
วนัที ่24-27 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่30 ต.ค.-2 พ.ย. 2565 13,899.- 4,900.- 
พฤศจิกายน 2565 

วนัที ่2-5 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่13-16 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่20-23 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่27-30 พฤศจิกายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที ่30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2565 13,899.- 4,900.- 

ธนัวาคม 2565 

วนัที ่5-8 ธนัวาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัที ่13-16 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที ่14-17 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที ่18-21 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที ่20-23 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที ่21-24 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร 
✓ ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
✓ ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ ห้องละ 2  
✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สายการบินมีการปรับ   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
✓ ประกันอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก ) 
 ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอ่สายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%   
 คา่ทิปไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 

เงือ่นไขในการจอง 
• ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนการ

เดินทาง 
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่
ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 

หมายเหต ุ 
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า 
➢ ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

การเดินทาง และไมต่ิดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น 
➢ ขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น จะมีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 

การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็น
กรณีไป  



 

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่ เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล
ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ในกรณดีงัตอ่ไปนี ้

 หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       
 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้
ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงิน
ได้ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

