
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รหัสโปรแกรม 24619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก : สนามบนิเชยีงใหม-่หมูบ่า้นหนิออ่น-ลอ่งเรอืกระดง้-หมูบ่า้นโฮยอนั- 

                  เทีย่วชมสะพานมงักร 
     05.30 น.     พร้อมกนัทีส่นามบินเชียงใหม่ ณ เคาน์เตอร์จุดเช็คอินสายการบิน 
                       แอร์เอเชีย โดยมีหัวหนา้ทัวรร์อรับ 
     08.00 น.     ออกเดินทางสู ่เมือง ดานัง ประเทศ เวียดนาม โดยสายการบินแอร์     
                       เอเชีย เที่ยวบิน ที่ FD906 (08.00 – 10.00 น.) 

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทข้ึนอยู่กับสายการบิน** 
**รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบนิดานัง ประเทศเวียดนาม พร้อมรับคณะที่สนามบิน 

                       นำท่านเดนิทางสู่ร้านหินอ่อน หมูบ่้านหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลัก  
                        หินอ่อน หินหยก  

 กลางวัน      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
                       นำท่านสมัผสัประสบการณ์อันนา่ตื่นเตน้สนุกสดุมนัส์กบักจิกรรม  
                       ล่องเรือกระด้ง (Bamboo basketboat ) ท่านจะได้รับชมธรรมชาติที่ 
                       สวยงาม และร่วมทำกิจกรรมของชาวทอ้งถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือ    
                       กระด้งอยู่นั้นกจ็ะมีการขับร้องเพลงพ้ืนเมือง และนำไม่พายเรือมาเคาะ       
                       เพื่อประกอบเปน็จังหวะดนตรี  
                       จากนัน้นำทา่นเที่ยวชม เมืองมรดกโลกโฮยอัน ซึ่งเป็นเมืองทาง     
                       วัฒนธรรมได้รับการขึน้ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกมีมนต์เสน่ห์ตรง 
                       ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเกา่แก่กว่า 200 ป ีมีหลังคาทรงกระดองปู่  
                       แบบเฉพาะของเมืองโฮยอันซึ่งเปน็สถาปตัยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งใน 
                       ด้านศิลปะและการแกะสลัก 

 

บนิตรงเชยีงใหม-่ดานงั : สายการบนิ Air Asia 
               DEPARTURE : FD906 CNX-DAD 08.00 – 10.00 น. 
                 RETURN :        FD907 DAD-CNX 10.30 – 12.30 น. 

 



 

                  

 

 

 

ต่อจากนั้นนำทา่นเดินทางกลับ ดานัง ชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 
38 ปี ที่เมืองดานังได้รบัอิสรภาพและเป็นสถานที่ทีน่ักท่องเที่ยวสว่นใหญท่ี่มาเมืองดานังจะต้องแวะเข้าชม
ความสวยงาม 

 เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร(2) 

                พาทุกท่านกลับสู่ที่พัก 

                พักที่       Dong Dong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
วนัทีส่อง : ไหวพ้ระวดัลงิอืง้-My Khe Beach-ขึน้กระเชา้บานาฮลิล-์ชมสะพานมอื- 
                สวนสนกุบานาฮลิล ์

 
      เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 

นำทกุทา่นสักการะส่ิงศักดิส์ิทธิ์ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อื้ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดทีใ่หญ่ที่สุดของเมือง
ดานัง เป็นสถานที่ศกัดิ์สิทธิท์ี่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตทุั้งห้าและจิตใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้
ยังมีรูปปั้นเจ้าแมก่วนอิม ซึง่มีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง 35 เมตร ยนืหันหลังให้ภูเขาและ
หันหน้าออกทะเลคอยปกปอ้งคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของ
เมืองดานัง 
 
      กลางวัน รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

นำทา่นเดินทางสู่ My Khe Beach เป็นหนึ่งในชายหาดเอเชียที่ดทีี่สุด    
ทางตะวันออกของดานัง ชือ่นี้ได้รับจากทหารอเมรกิันผู้ช่ืนชอบการ  
พักผ่อนบนลมใต้ของ Son Tra ระหว่างการปฏิบัตกิารทางทหาร การ  
ผสมผสานที่ลงตัวของหาดทรายที่อ่อนโยน แสงแดด และคล่ืนทำให้ม ี
ติดอันดับชายหาดที่ดทีี่สุดสิบอันดบัแรก ตามข้อมูลของ Forbes และ     
The Sydney Morning Herald ของออสเตรเลีย 

 
 



 
นำทา่น นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึน้ไปทีบ่านาฮิลล์ (BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสใน เวียดนามอันแสน
สวยในหุบเขาสูง ทีม่ีอากาศดีประมาณ 10 กวา่องศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานทีท่่องเที่ยว  
รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนกุ อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บนสะพาน 
โกเดน้บรดิจ์ ( สะพานมือสทีอง) สถานทีท่่องเที่ยวใหมล่่าสุดตั้งโดดเด่นเปน็เอกลกัษณ์อย่างสวยงาม จุดชมววิของ
สะพานนี้คือสะพานถกูทอด 
ผ่านองมือหินขนาดยกัษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สกึราวกับวา่กำลังเดนิอยู่บนเส้นด้ายสทีองทีท่อดอยู่ในหัตถ์
ของเทพ 

 
ใหอ้ิสระทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกับ สวนสนุกบานาฮิลล์ ที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่น
ต่างๆ มีตั้งแต่แบบเดก็ๆ จนถึงตื่นเตน้แบบผู้ใหญ่ ไมว่่าจะเปน็ รถบั้ม TOWER DROP มา้หมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปืน 
เครื่องเล่น 3D 4D 5D เปน็ต้น หรือท่านเดนิเล่นถ่ายรปูได้ 

       เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม พิเศษ!! บุฟเฟต์นานาชาต ิ(5) 
พักที่ Mercure Ba Na Hill หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 



 

   วนัทีส่าม : สวนดอกไม-้อโุมงคเ์กบ็ไวน-์สวน APEC-ชอ้ปปิง้รา้นโอทอ็ป 
                  ตลาดฮาน 

       เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 

นำทา่นเดินทางเขา้ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เปน็สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีทั้ง ดอกไม้ ต้นไม้ มมีุม
ถ่ายรปูสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง แวะเล่น รถราง เพื่อชมบรรยากาศ ของวิวเขาและหมอก รวมไปถึงมี 
โรงไวน์ Debay Wine Cellar ทีม่ีอุโมงค์ใตด้ินไว้บม่ไวน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม จากนัน้นำท่านลงกระเช้าเดนิทางต่อสู่ตัว 

                      เมืองดานัง 

      กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  

นำทา่นไปยัง APEC PARK สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 8,668 ตร.ม. ตั้งอยู่ริมฝั่งแมน่้ำฮนั เมอืง
ดานัง เปิดดำเนินการวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2017 บริเวณสวนมีสนามหญา้ขนาดใหญ่ ทางเดนิ 
ปูด้วยหนิ สวนหย่อมและยังสามารถมองเหน็แม่น้ำฮนั มีพื้นที่พกัผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร 
ร้านกาแฟ รวมถึงศูนย์ข้อมลูนักท่องเที่ยว ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สรา้งจากเหล็ก 200 
ตัน มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์" 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

นำทา่นชม สินค้า OTOP ทีข่ึ้นชื่อของเวียดนาม เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮอ่งเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ 
สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูง คนที่รูจ้ักได้เป็นอย่างดี  

นำทา่นสู่ ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสนิค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ 
เสื่อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเปา๋ สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวจิิตร โคมไฟ ผ้า 
ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชดุประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เปน็ที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคน 
ที่บ้าน 

       เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8) 
พักที่ Dong Duong Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

     วนัทีส่ี:่      สนามบนิดานงั-สนามบนิเชยีงใหม ่
        
          
 
       เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) 
 

           07.30 น.        นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลบัสู่เชียงใหม่     
                        ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
       10.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่สนามบนิเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน  
                        Air Asia เทีย่วบินที่ FD907 (10.30 – 12.30 น.)  
       12.30 น.    กลบัสู่ประเทศไทย ณ สนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ  
                        พร้อมความประทบัใจ 

 
*************************************************************** 

 
 
 
 



 
 

เดนิทาง  3 – 6 ธนัวาคม 2565 

ผูใ้หญ/่ 
ทา่น 

17,999.-/ทา่น 

พกั
เดี่ยว
เพิม่ 

5,000.-/ทา่น 

             ** อตัรานีย้ังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200บาท ต่อ ทริปต่อลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน ส่วนหัวหน้าทัวรใ์ห้ตามความพึงพอใจ   รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลบั (Infant) ท้ังนี้ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและ ความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอนิ ** ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2ปี ณ 

วันเดินทางกลบั (Infant)ท่านละ 7,900บาท** (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

                     **ทางทัวร์ขออนุญาตช าระเงินเพิม่ส าหรับในกรณีท่ีพกับนบานาฮิลล์ ห้องละ 3 ท่าน ราคา 900 บาท*** 

 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่า 

- ภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร ์(WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เทีย่ว
หนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องโดยมีน้ำหนักไม่เกนิ 20ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัด
จำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 

- มัคคุเทศก์และหวัหน้าทัวร์นำเทีย่วตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้องกรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบาย
จัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

- ค่าเบีย้ประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตรานีร้วมค่าบริการ 



 

 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวยีดนามสำหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอกีครั้ง (เนื่องจากทางเวยีดนามได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผูเ้ดินทางคนไทยที่พำนักในเวยีดนามไม่เกิน 30 วัน) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวยีดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวยีดนาม 

- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายสว่นตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ
เครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบนิเป็นผู้กำหนด 

- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

- ค่าทิปพนักงานขับรถ  และ มคัคเุทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน และ หัวหน้าทัวร์ตามความ
พึงพอใจรวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant)ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

 

 

- กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำครั้งที ่1 ท่านละ 10,000 บาท หลังจากส่งเอกสาร
ยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินในวนัถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่น
หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจำนวนจำกัด 
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรยีกเก็บค่าบริการ เต็มจำนวนเท่านั้น 

- กรุณาชำระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลืออย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในสว่นหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทำการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 
100% 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

เง่ือนไขการจอง 

 



 

 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรอืหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่าย
จำเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคา่ทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด 

- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใชค่วามผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสาย
การบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่
สามารถคืนเงินได้ทุกกรณีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธคิวามรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปน้ี 

- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูก
ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระ
ค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงนิได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ
ได ้

 

 

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจำเป็นต้องมีขึ้นต่ำ อย่างน้อย 24 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด คณะจะไมส่ามารถเดินทางได้หากผู้
เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความ
ประสงค์ต่อไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี ้ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเครื่องบิน ,ต๋ัวรถทวัร์ ,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และตารางบินของท่าอากาศยานเป็น
สำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ ท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอนิก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสยีหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมร่ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนใดๆทั้งสิ้น 

- อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง 

- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

เง่ือนไขส าคัญอ่ืนๆที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 



 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรือต้ังแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลว่งหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พรอ้มสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากชำระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเปน็
ครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หาก
ท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากท่านชำระค่าทัวรค์รบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 
7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์นี ้เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับสว่นใดได ้
จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่าน้ัน หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่
ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิดเร็วกว่า
ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้
ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเข้า
ตา อาจทำให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมืองการล่าช้า
ของสายการบิน เง่ือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หาก
กรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งน้ี เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่
สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่
สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดสว่นหน่ึงให้ท่าน เนื่องจาก
ทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหน้าทั้งหมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่า
ทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียง
เล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลดุออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่ม
หนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่าน
เดินทางต่อไปได ้ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันดว้ย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ม ี(ต๋ัว
เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 



 

- เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลอืกที่นั่ง
บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มาก
ที่สุด 

- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ
ห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบ
อาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ำสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน , การประทว้ง ,การนัดหยุด
งาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ 

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถอืวา่ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ใหเ้ราบริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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