
 
 
 

 

รหัสโปรแกรม : 24393 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 

 



 

 
 

  

ชมมรดกโลกฮอยอัน ช่วงตะวันตกดินที่สวยงาม ประทับใจ กบั แลนดมาร์ค 
สะพานมือ และ หมู่บ้านฝร่ังเศส Bana Hills เพลดิเพลนิและ อาหารสุดพเิศษ ที่
ผ่านการคดัสรรไม่ให้ซ ้าซาก จ าเจ ทั้งสไตล์เวยีดนาม  จีน และญี่ปุ่น ที่สมาชิกทุก

คนในครอบครัวต้องประทับใจกบัเดินทาง 
 

 

“จ่ายเงินมากกว่า แต่คุ้มค่าด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า กบั The Prime” 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา่อากาศยานดานงั 

สะพานมงักร - รับประทานอาหารเท่ียงดานงั 

ฮอยอัน – คลาสท าโคมลอย -เยีย่มชมเมอืง

มรดกโลก ฮอยอัน – รับประทานอาหารเย็น 

Hoi An Memories Show 

X คงเกียนซวั CHAM 

CHAM 

Hoi An TTC 

ระดบั 4 ดาวหรือ
เทียบเท่า 

2 
ชุมชนบ้านมะพร้าว - พายเรือกระด้ง – 

รับประทานอาหารเท่ียง - ภเูขาหินออ่น - 

รับประทานอาหารเย็น ซีฟูด้ 
Hotel AN’s House ORGANIC 

STEAM 

Magnolia Hotel 

ระดบั 4 ดาวหรือ
เทียบเท่า 

3 Bana Hill – รับประทานอาหารเย็น BBQ ญ่ีปุ่น Hotel 

รับประทาน
เอง ณ Bana 

Hill 
 X 

BBQ 

GRANDVRIO 

Magnolia Hotel 

ระดบั 4 ดาวหรือ
เทียบเท่า 

4 

แหลมชอนทรา – วัดหลินอึ๋ง 

รับประทานอาหารเที่ยง - ตลาดฮาน - โบสถ์สี

ชมพู - ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

Hotel Magnolia X  

ขาไป VZ964 7:30 – 9:10 

ขากลบั VZ963 18:10 – 19:50 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถอืขึ้นเคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 

THE PRIME Danang Special 



วนัแรกของการเดินทาง 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดานัง – สะพานมังกร - รับประทานอาหารเท่ียงดานงั - 
ฮอยอนั - คลาสท าโคมลอย - เยีย่มชมเมืองมรดกโลก ฮอยอนั – รับประทานอาหารเย็น 
Hoi An Memories Show 
 
5.15 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน  

VietJet Air โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ 
7.30 น.  บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดานังโดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 964 
9.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม 
ออกจากสนามบินน าท่านมาเช็คอนิ…..สะพานมังกร 

  

 

สะพานมังกร Dragon Bridge : 
Dragon Bridge เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 2009 ความยาว 666 เมตร กวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 เลน ขา้มแม่น ้า Han 
River ช่วยใหก้ารเดินทางจากสนามบินนานาชาติดานงั ไปยงัถนนสายหลกัๆ ในเมืองไดง้่ายขึ้น โดยมีจุดเด่น

ส าคญัอยูท่ี่มงักรทองตวัยกัษท่ี์อยูก่ลางสะพาน อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสัตวใ์นต านาน
ท่ีชาวเอเชียรู้จกักนัดี 

 



รับประทานอาหารเที่ยง ณ คงเกยีนซัว ร้านอาหาร  ตกแต่งสไตลจี์นผสมผสานกบัเวียดนาม เนน้
การตกแต่งใชไ้มแ้กะสลกัใหญ่โต กวา้งขวาง สวยงาม เมนูแบบจีนเวียดนาม 

 

   เดินทางสู่…เมืองฮอยอนั เมืองมรดกโลก : ศูนยก์ลางการคา้ชาวจีน ญ่ีปุ่ น ดดัซ์ และ อินเดีย โดยช่วง
ศตวรรษท่ี 15-19 เมืองมรดกโลกไดรั้บการขึ้นทะเบียนปี พ.ศ.2542 ดว้ยเหตุผล ตวัอยา่งเมืองท่าในเอเชียตะวนั 
ออกเฉียงใต ้ซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ังดว้ยคลองเพื่อกั้นแบ่งชุมชนเขตญ่ีปุ่ นและสร้างสะพานเช่ือมอนัเป็นเอก 

ลกัษณ์ของเมืองแห่งน้ี  หลังจากน้ัน น าท่านเข้าร่วมคลาสท าโคมไฟ สร้างสรรคโ์คมไฟเวียดนาม

ดว้ยตวัเอง ซ่ึงโคมไฟน้ีเป็นท่ีเช่ือกนัวา่เป็นสัญลกัษณ์แห่งความโชคดี ความสุข และความมัง่คัง่ ณ เมืองฮอยอนั 
และเยีย่มชมความสวยงามของเมืองมรดกโลก 

รับประทานอาหารเยน็ : Cham Chamร้านอาหารสไตลเ์วียดนามแท ้ใจกลางเมืองมรดกโลก 

ยามเยน็ผูค้นขวกัไขว ่นอกจากไดรับประทานอาหารเวียดนามแทแ้ลว้ ยงัไดเ้ดินชมเมืองทีทมีสถาปัตกรรโบราณ 
ยา่นมรดกโลกเมืองฮอยอนัท่ี
คราคร ่าไปดว้ยผูค้นและร้านรวง
มากมายทั้งของท่ีระลึก และ 
Street food ทอ้งถ่ิน และประดบั
ดว้ยโคมไฟสัญลกัษณ์อนัเป็น
ประจ าเมือง 

 

 



หลงัจากน้ันน าท่านชม Hoi An Memories Show: 
โรงละครกลางแจง้การแสดงชาวเวียดนามท่ีเล่าเร่ืองยอ้นประวติัศาสตร์กวา่ 
400 ปีของเมืองดานงั ซ่ึงเป็นท่ีมาของศูนยก์ลางการคา้ท่ีมีชาวจีน ญ่ีปุ่ น 
ดดัซ์ และ อินเดียเดินทางเขา้มาในเมืองออยอนั โดยใชเ้ทคนิคแสง สี แสง ท่ี
ทนัสมยั และ นกัแสดงนบัร้อยรายท่ีน่ีท่ีสุดอลงัการและน่าประทบัใจ 
โดยเฉพาะท่านท่ีเคยชม การแสดงรูปแบบน้ีในประเทศจีนจากการออกแบบ
โดยจางอ้ีโหมว ยิง่ใหญ่ไดไ้ม่แพก้บัโชวใ์นจีน 

 

ที่พกัคืนแรก: Hoi An TTC 

Hoi An TTC Hotel โรงแรมระดับ ส่ีดาว ตั้งอยู่ใกล้เมืองโบราณ อยู่ในย่าน กมั เชา ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมต้นที่สมบูรณ์แบบส าหรับเที่ยวชม ฮอยอนั โรงแรมแห่งนี ้

ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายที่ออกแบบมาเพ่ือมอบความสะดวกสบาย 

 



 



 



วนัที่สองของการเดินทาง  
ชุมชนบ้านมะพร้าว - พายเรือกระด้ง – รับประทานอาหารเที่ยง – ภูเขาหินอ่อน 
รับประทานอาหารเย็น ซีฟู้ด 
 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่… ชุมชนบ้านมะพร้าว และพายเรือกระด้ง 

ชุมชนบ้านมะพร้าว 

แหล่งท่องเท่ียวชุมชนท่ีมีกิจกรรมการพายเรือกระดง้(รูปฝาชี)อนัเป็ป
ระยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อหลบเล่ียงภาษีจากรัฐบาลในสมยั
ฝร่ังเศสปกครอง ท าใหช้าวบา้นประยกุตเ์คร่ืองใชค้รัวเรือนมาเป็น
ยานพาหนะ เพื่อสัมผสัชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเท่ียว และ วิถีชีวิตปาก
แม่น ้า ตลอด วิวธรรมชาติป่าลูกจากสองขา้งทางอนัสวยงามและ

สนุกสนาน แถมฟรี น ้ามะพร้าว สไตล์เวียดนามท้องถิ่น ด่ืม
แล้วท าให้ท่านสดช่ืน 

 

 

 



พกัทานอาหารเที่ยง: ร้านอาหาร An’s House 

ม้ือพเิศษกบัอาหาร Signature ของเวียดนาม เฝอ ขนมปังฝร่ังเศส ก๋วยเต๋ียวหมูยา่งเวียดนาม กบัร้านดงัแห่งน้ี 

 

หลงัจากน้ันน าท่านสู่…..ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountain) 
ภาษาเวียดนาม (Vietnamese: Ngũ 
Hành Sơn; lit. "ภูเขา 5 ธาตุ")  ซ่ึง
เป็นธาตุ โลหะ น ้า ไม ้ ไฟและพ้ืนดิน 
ตวัภูเขา มีส่วนประกอบของกลุ่มหิน
อ่อนและหินปูน ตั้งอยูท่างทิศใตข้อง
เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม สันนิษ 
ฐานวา่ ภูเขาหินอ่อนน้ีเกิดจากปลาย
ยอดของภูเขาท่ีเม่ือเวลาผา่นไปแลว้
เปลือกโลกมีการเล่ือนและน ้าทะเล
เหือดแห้ง จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือ
พ้ืนดินอยู ่ 5 ลูก เป็นความมหศัจรรย์
ทางธรรมชาติท่ีชาวบา้นน าไปโยงกบั
ต านานนางฟ้าท่ีลงมาพบรักและคลอด
ลูกออกมาเป็นไข่ โดยเปลือกไขท่ี่แตก
ไดก้ลายเป็นภูเขาทั้ง 5 แทนธาตสุ าคญั
ทั้ง 5 ธาตุ ไดแ้ก่ ไม ้โลหะ พ้ืนดิน ไฟ 
และน ้าตามความเช่ือของชาวจีน
ทางเขา้ภูเขาเป็นถ ้าและอุโมงคม์ากมาย 
สามารถปีนขึ้นไปบนยอดเขาท่ีช่ือ 
Mount Thuy ได ้ภายในภูเขา มีสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาพุธมากมาย ท าให้
ภูเขาแห่งดึงดูดนกัท่องเท่ียว 
 



รับประทานอาหารเยน็ซีฟู้ด : ORGANIC STEAM 
หมอ้น่ึงซีฟู้ด พร้อมกบัผกัสุดออแกนิค  เป็น Sauna Hotpot ท่ีเนน้คุณภาพของวตัถุดิบ 

ที่พกัคืนที่สอง : MAGNOLIA HOTEL 
Magnolia Hotel เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ตั้งอยูใ่จกลางเมืองดานงั อยูใ่นพื้นท่ีสีเขียวของใจกลาง
เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความอ้ืออึง หอ้งพกัทุกหอ้งจะมีวิวเมืองหรือวิวสวน เติมท่ีอยูอ่าศยัดว้ยอากาศ

บริสุทธ์ิ โรงแรมแมกโนเลียไดรั้บการออกแบบดว้ยสไตลบ์า้นสวนเป็นพื้นท่ีสี 

 

 

 

 
 



วนัที่สามของการเดินทาง 
Bana Hill – รับประทานอาหารเย็น BBQ ญี่ปุ่ น 
 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

น าท่านสู่ Bana Hill : หุบเขาบาน่า ความโรแมนติคแบบฝร่ังเศสที่คุณสัมผสัได้ 
 

สวนสนกุเขาบาน่า และ รีสอรต์ ที่ถกูสรา้งขึน้โดย
ชาวฝรั่งเศสตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1919 อยู่ฝ่ังตะวนัตกของ
เมืองดานงั ห่างจากดานงัไปประมาณ 40 กม.เป็น
สถานที่พกัผ่อนที่เปรียนเสมือน “ดาลดัแห่งดานงั” 
 
 

 
สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 1500 เมตร ภายในสวนสนกุ 
ประกอบดว้ย กระเชา้ลอยฟ้า 5,801 เมตร ใชเ้วลา 50 
นาท ีหมู่บา้นฝรั่งเศสที่สวยงามเหมือนในนิยาย และ
สนกุสนานกบัสวนสนกุ และถ่ายรูปกบัแลนดม์ารค์ที่
ทกุคนจดจ า 

คือ Golden Bidge (สะพานรูปมือ หรือ ฝ่ามือพระ
พทุธ) โรงบ่มไวนฝ์รั่งเศส Debay Wine Cellar สวน
ดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส Le Jardin d’Amour  และ 1 
ใน 3 วดัหลินอ่ิงอนัศกัดิส์ทิธิ์ท่ีคุม้ครองเมืองดานงั 
รวมถึงที่พกัที่สวยงามและภตัตาคารที่หลากหลาย
มากมายที่เตรียมไวส้  าหรบันกัท่องเที่ยว 

 

 



อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย ณ บนเขา Bana Hill



รับประทานอาหารเย็น BBQ ญี่ปุ่น จาก GRANDVRIO YAKINIKU 
 เมนูโปรดของคนไทย ท่ีเน้นคุณภาพของวัตถุดิบ 

ที่พกัคืนที่สาม : MAGNOLIA HOTEL 
Magnolia Hotel เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง อยู่ในพ้ืนท่ีสีเขียวของใจกลาง
เมืองที่เต็มไปด้วยความอ้ือองึ ห้องพกัทุกห้องจะมีวิวเมืองหรือวิวสวน เติมท่ีอยู่อาศัยด้วยอากาศ
บริสุทธ์ิ โรงแรมแมกโนเลียได้รับการออกแบบด้วยสไตล์บ้านสวนเป็นพ้ืนที่สีเขียว ห้องพกัทุกห้อง
หันหน้าไปทางสวนและเมือง มีทุกส่ิงส าหรับการเข้าพกัท่ีสะดวกสบาย 



วนัที่ส่ีของการเดินทาง  
แหลมชอนทรา – วัดหลนิอึง๋ – รับประทานอาหารเที่ยง - ตลาดฮาน - โบสถ์สีชมพู - ท่าอากาศยาน
ดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

หลงัรับประทานอาหารเช้าน าท่านมาสักการะ…..วดัหลนิอึง๋ 

แหลม ซอนทรา (Son Tra Penensula) : 
สถานท่ีตั้ง 1 ใน 3 วดัหลินอ๋ึงท่ีคุม้ครองเมืองดานงัใหป้ลอดภยัจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ ตาม ความศรัทธาของชาว
ดานงั ซ่ึงประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมและพระหินอ่อนแกะสลกั 18 รูป รวมถึงเป็นจุดชมวิวเมืองดานงัท่ีสวยงาม 

 

 

 



พกัทานอาหารเที่ยง MAGNOLIA HOTEL 
เซ็ทอาหารเวียดนาม ผสมผสานสไตล์จีน สุดพเิศษของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นเดินทางสู่ ตลาด ฮาน ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ที่สุด 
และเป็นตลาดโบราณทีใ่หญ่ที่สุดในดานัง 

 

ตลาดท่ีตอ้งมาเดินใหไ้ดเ้ม่ือมาดานงั ตลาดฮานเป็น
ตลาดเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นตลาดโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ดานัง ให้ท่านได้มีเวลาช้อปป้ิงตามอธัยาศัย มีอาหาร
เวียดนามอร่อยๆ ขายมากมาย ตลาดฮานจะเตม็ไปดว้ย
คนเวียดนามและนกัท่องเท่ียวทุกวนั ไปเดินซ้ือชุด
อ่าวหญ่ายมาเป็นของท่ีระลึก หรืองานหตัถกรรม
พื้นบา้น และขนมต่างๆ  

 
โบสถ์คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) หรือท่ีมกั
เรียกกนัวา่ ‘โบสถค์ริสตสี์ชมพู‘ ตั้งอยูใ่จกลางเมือง
ดานงั ความพิเศษของท่ีน่ีก็คือตามช่ือเลย เพราะวา่ตวั
อาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพู
อ่อนทั้งหลงั ท าใหเ้ป็นท่ีสนใจของคนท่ีผา่นไปเสมอ 
 

 

 
 



ถึงเวลาน าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยาน เพ่ือเดินทางกลบั สู่กรุงเทพฯระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถอสิระ 
ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีดิวตีฟ้รีในสนามบินดานังได้ 
18.10 น.   เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน VietJet เท่ียวบิน VZ 963 
19.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขการจอง 
 

ตุลาคม 
วนัเดินทาง 

จ านวน
ท่ีนัง่ 

ราคาทวัร์ (บาท/ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ผูใ้หญ่ 

พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเด่ียวเพิ่ม 
(ราคาต่อท่าน) 

27-30/10/65  19  19,999 19,999 2,900 
28-31/10/65 19   19,999 19,999 2,900 

พฤศจิกายน 

3-6/11/65 19   19,999 19,999 2,900 
11-14/11/65 19   19,999 19,999 2,900 
17-20/11/65 19   19,999 19,999 2,900 
25-28/11/65 19   19,999 19,999 2,900 

ธนัวาคม 

1-4/12/65 19   19,999 19,999 2,900 
2-5/12/65  
วนัหยดุ 

นกัขตัฤกษ ์
19   19,999 19,999 2,900 

8-11/12/65 19   19,999 19,999 2,900 
9-12/12/65 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
19   20,999 20,999 2,900 

29/12-1/1/66  
วนัปีใหม่ 

39   23,999 23,999 4,900 

30/12-2/1/66  
วนัปีใหม่ 

39   23,999 23,999 4,900 



 

รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ 
ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)  
เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย 

และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 

PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง  

พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

ส าหรับผู้เดินทางท่ี อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา  
ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดา มารดาให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศด้วย 

 

**ค่าบริการรวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ตลอดการเดินทาง 

ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

อตัราค่าบริการรวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

• ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมี

การปรบัค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

• ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเครื่อง 7กก. 

• ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ 

• ค่าอาหารตามรายการระบุ 

• ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

• มีบริการหวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

• ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

• ค่าทปิไกดท้์องถ่ินและคนขับรถ ตลอดการเดินทาง  **ส่วนหัวหน้าทัวรไ์ทย แล้วแต่ความพึง
พอใจในการบริการ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , 

รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่ม

เองต่างหาก ) 

• ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด  

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3%  



เงื่อนไขในการจอง 
• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 10,000 บาท ภายใน 1 วนั นับจากวนัจอง พรอ้มส าเนาหนังสือ

เดินทาง ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการ

เดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

• เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋กรุป๊ระบบจะท าการ Random ไม่สามารถเลือกที่นัง่ได ้ ทีน่ัง่

อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั เราจะตอ้ง Request ขอที่หนา้เคานเ์ตอรเ์ท่านั้น 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
• ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวดสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกกรณี 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัเก็บค่าบริการ 50% ของราคาทวัร ์และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้ นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดืนาง 1-14 วนั ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าบริการเต็มจ านวนของราคาทัวร ์

หมายเหต ุทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น ดงัตอ่ไปน้ี 
•  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิด

ด่าน,ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง

หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท

ฯ       

• ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ 

ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

•  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ 

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

•  หากเกิดทรพัยส์ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายที่เกิดจากความ

ประมาทของตวันักท่องเท่ียวเอง 

•  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่

สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

•  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

 

 

 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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