
 

 
 
 

 เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 
 พักหรู 4 ดาว 3 คืน (บานาฮิลล์ 1 คืน และดานัง 2 คืน) 
 เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน เรือกระด้ง 

    สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ตลาดฮาน 

 คุณภาพอาหารจัดเต็ม อาหารหลากหลายครบทุกมื้อ 
 บริการอินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์ พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกรราดซอสโต๊ะละ 1ตัว 

              แถมฟรี !! หมอนรองคอ+เสื้อยึดเวียดนาม 
 
 



 
 

 

 

Day1  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ดานัง – ฮอยอัน – ล่องเรือกระด้ง – หมู่บ้านกั๊มทาน – ชมเมือง 
  มรดกโลกฮอยอัน – ดานัง 

04.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai VietJet 
(VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ของ บริษัทยูนิไทยทริป  คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการ
เดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

07.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ964 (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน นำท่านรับ
สัมภาระ (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกฮอยอันเมืองโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าที่คงสภาพเดิมไว้
เป็นอย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี2542 และมีการขยายพื้นที่มรดกโลกไปจนถึงเกาะจาม 
ระหว่างทางแวะ ชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีช่ือเสียงโดง่ดังไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำ
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ 
ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับ
กิจกรรม ล่องเรือกระด้ง (Bamboo basket boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างท่ี
ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี 
(ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้งแล้วแต่ท่านพึงพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง  ณ ภัตาคาร เมนูพิเศษ...แหนมเนือง (1) 
หลังอาหารนำท่านเที่ยว ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมือง
จึงเป็นวิธีท่องเที่ยวท่ีดีที่สุด**  เมืองฮอยอันเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์
อยู่ท่ีบ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำ
แบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน นำชม พิพิธภัณฑ์

โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน Thai VietJet (VZ) 



ประวัติศาสตร์ และ สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลาย
เชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่
ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษท่ี 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงาน
ฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตาคาร (2)  
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Two Havin Hotel Danang or Similar Class 4 
 

Day2 วัดลิงห์อ๋ึง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – โบสถ์สีชมพ ู- ตลาดฮาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
นำท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธ์ิ
ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของชาวเวยีดนาม นอกจากน้ียังมรีูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความ
สูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้างถึง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง และยังเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานัง จากนั้นนำท่านชม สะพานแห่งความ
รัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน นำท่านชม สะพานมังกร สญัลักษณ์แหง่ใหม่เมืองดานังใน
โอกาสครบรอบ 38 ปี ท่ีเมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานท่ีทีน่ักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความ
สวยงาม และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสตัว์ในตำนานที่พ่นน้ำจากปากคล้ายกบัเมอรไ์ลอ้อนของ
สิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรยี์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อน มีความหมายให้ชาวเวียดนามหมั่นศึกษาหา
ความรู้มาประดับตน เพื่อท่ีเมื่อเตบิใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง  ณ ภัตาคาร (4) 
จากนั้นนำท่านไป โบสถส์ีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ท่ีมีความสำคัญเนื่องจากเป็น
จุดเริม่ต้นของศาสนาครสิต์ในเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยที่เวยีดนาม
ตกเป็นอาณานคิมของฝรั่งเศสเป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก 
พร้อมด้วยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สี
ชมพูพาสเทลทัง้หลัง ตดัขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตาสุดๆ จากนั้นนำ
ท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้า
มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อ
เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเปา๋ สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงาน
ฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจำชาตเิวียดนาม) 
ฯลฯ ไว้เป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบ้าน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยม
ทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้า
ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม้แกะสลัก ฯลฯ  



เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตาคาร (5)  พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกรราดซอสโต๊ะละ 1ตัว   
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Two Havin Hotel Danang or Similar Class 4 
 

Day3 ดานัง – บานาฮิลล์ –สะพานมือสีทอง - สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตากอากาศภูเขาบานาฮิลล์ ให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวท่ีสุดใน

โลกข้ึนไปที่บานาฮลิล์ (BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ท่ีมีอากาศดปีระมาณ 10 กว่า
องศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานท่ีท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก นำท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ที่
มีดอกไมห้ลากหลายพันธ์ุ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มมีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ อิสระให้
ท่าน น่ังรถไฟโบราณ ข้ึนเขาชม อโุมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล์ เป็นสถานท่ีเก็บไวน์ท่ีมีความลกึลงไปถึง 100 เมตร 
ภายในอุโมงค์จะมีอุณภูมิที่ 16 – 20 องศา เป็นอุณหภูมิที่ดสีำหรับการบ่มไวน์ สถานท่ีแห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง  ณ ภัตาคารบนบานาฮิลล์ (7)   

นำท่านชมวิวทิวทัศน์บน สะพานโกเด้นบริดจ์ (สะพานมือสีทอง) สถานท่ีท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่า
กำลังเดินอยู่บนเส้นดา้ยสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ จากน้ันอิสระให้ท่านได้เล่น สวนสนกุ FANTASY PARK (ราคา
ทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) 
เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล์ มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, 
รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้ง
ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)  (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)  
ที่พัก  Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel ระดับ 4 ดาว 
 
 
 



 
หมายเหตุ ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องที่พัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเด่ียวเท่านั้น 

เง่ือนไขสำหรับการเข้าพักบนบานาฮิลล์ 3 ท่าน และการพักแบบครอบครัว 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น/2 เตียง)  
สามารถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม** 

2. กรณีมา 3 ท่าน และต้องการพักด้วยกัน ชำระเพ่ิมห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY  
(เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง)  เนื่องจากห้อง FAMILY มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถาม
ห้องพักกับบริษัทก่อนทำการจองทัวร์ 

3. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY SUPERIOR ROOM  (เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / 

เตียงใหญ่ 1 เตียง ) ชำระเพ่ิมห้องละ 3,000 บาท 

4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ ชำระเพ่ิม 2,500 บาทต่อท่าน 
 

Day4 อิสระบนบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
ให้ท่านได้อัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮลิล์ทีม่ีความสูง 1,300 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลซึ่งแต่
ก่อนเป็นท่ีพักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรั่งเศสในช่วงที่เขามาทำสงครามในประเทศเวียดนาม  ท่านจะได้ซมึซับอากาศเย็น
สบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาด้วยหมอกและดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮลิล์คือ
ในเวลาหนึ่งวันจะครบ 4 ฤดู เช้าเป็นฤดูใบไมผ้ลิ เที่ยงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ให้ท่านอิสระกับ
กิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรอืชมพระองค์ใหญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล์ ให้ท่านได้อิสระบนบาน่าฮิลล์อย่างจุใจท้ังโซน
เก่าและโซนใหม่   
 
 
 
 
 
 
 
 

13.00 น.  *** ได้เวลาอันเหมาะสม นำท่านลงกระเช้าสู่ดานัง *** 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ** บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบิน ท่าน 
ละ 1 ชิ้น ** (10) 

18.10 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินท่ี VZ963  (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 

19.50 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ พร้อมความประทับใจ ☺☺ 
 

☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 



อัตราค่าบริการ จำนวนผู้เดินทางผู้ใหญ่ 20 ท่าน 

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว  
27 – 30 มกราคม 2566 17,900 17,900 4,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 
• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
• ค่าสัมภาระน้ำหนกัท่านละ 15 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก. 
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
• ค่าอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังท่ีระบุในรายการ 
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
X ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากทางเวียดนามได้
 ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 
X ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
X ค่าภาษีน้ำมัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกโปรแกรมทัวร์ไปแล้ว 
X ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
X ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (หากเกิน 15 กิโลกรัมต่อ 1 ท่าน) 
X ค่าทำหนังสือเดินทาง  
X ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
X ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ , หัวหน้าทัวร์ไทย รวม 700 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระที่สนามบินหรือก่อนการเดินทาง) 
 
เง่ือนไขการจองทัวร์  

1. ชำระค่าตั๋วเครื่องบินทันทีหลังจากมีการจองภายใน 24 ช่ัวโมง และชำระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 ก่อนการเดินทาง 
**** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 

2. ต้องส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( หมดอายุหลังวันท่ี 27 ก.ค.66) ให้ทางบริษัทและแจ้งรายชื่อผู้
เข้าห้องแต่ละห้องก่อนวันเดินทาง 45 วัน [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผดิชอบ
ค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น 

3. หากไมไ่ด้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไมส่ามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการทีส่ิงคโปรเ์ป็นแบบ
เหมาจ่าย 

4. การกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผูเ้ดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มคา่ทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรอื ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแตม่ิได้
แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บิน
ภายในประเทศทุกครั้ง 

5. หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แล้วไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได้  



6. หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดินทางแล้วนั้น ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก
การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิขึ้น 
หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิมิอนุญาตให้เลื่อนวันเดนิทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

7. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยูต่่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหนา้ที่     ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดแูลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอาย,ุ มีโรคประจำตัว หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไของสายการบิน) 
• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหน่ึง
ให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเขา้ออกประเทศฯลฯ 
• กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณี
แจ้งหลังจากเจ้าหนา้ที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณี
พิเศษ 

หมายเหตุ 
- ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธกิารเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
- ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถ
นำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
- การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
- กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม  
- บริการน้ำด่ืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุด
งาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นต้น 
- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  
- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัว
นักท่องเท่ียวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   



- หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 
 


