
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***รวมน ำ้หนักสัมภำระใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม และสัมภำระถอืขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม*** 
***อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลทห์รือสำยกำรบินเน่ืองจำกจ ำนวนนักท่องเทีย่ว*** 

 

รหัสโปรแกรม : 27253 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



  

พกัหรู เว้ 1 คนื ดำนัง 1 คนื บำนำฮลิล ์1 คนื 
 

ฟรี!!!!! เมนูกุ้งมังกรทำ่นละ 1 ตัว 
 
วันแรก            สนำมบนิสุวรรณภูมิ – สนำมบนิดำนัง – เว้ – วัดเทยีนมู่ – ล่องเรือมังกรแม่น ำ้หอม   

08.00 น.   คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3      

แถว F เคำน์เตอรส์ำยกำรบินบำงกอกแอรเ์วย ์(PG) ท่ีจะน าท่านบินตรงลัดฟ้าไปยังดานัง 
ประเทศเวียดนาม โดยมีเจา้หนา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน    

11.00 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบางกอกแอรเ์วย์ 
เท่ียวบินท่ี PG947 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) 

12.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเป็นท่ีเรียบรอ้ย (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนามเท่ากับประเทศไทย) จากนัน้เดินทางสู่ เมืองเว้ 
อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามในสมยัราชวงศเ์หงียน 150 ปี ของพระราชวงักษัตริย ์
จากองคท่ี์ 1 สูอ่งคท่ี์ 13 ถือเป็นโบราณสถานที่ส  าคญัของเวียดนาม และเป็นตน้แบบวฒันธรรม ทัง้
อาหารเวียดนาม และชดุประจ าชาติของสตรีอย่างชดุอา่วหญ๋าย  

 

 



 จากนัน้น าท่านเท่ียวชม วัดเทียนมู่ วดัพุทธมหายานท่ีมีอายุเก่าแก่นับหลายรอ้ยปี สรา้งขึน้ตาม
ความเช่ือ เป็นเจดีย ์8 เหลี่ยม สูง 7 ชัน้ ภายในเป็นท่ีตัง้ของศิลาจารึกและระฆงัส าริดขนาดใหญ่ 
เทียนมู ่แปลวา่ เทพธิดา จงึเป็นท่ีมาของช่ือเรียก “วดัเทพธิดา” 
 

น าท่าน ล่องเรือมังกร ณ แม่น ำ้หอม ซึง่เป็นเรือพระท่ีนั่งของกษัตริยใ์นอดีต พรอ้มฟังดนตรีพื
นเมืองเว ้ลอ่งไปตามแมน่ า้สายหลกัท่ีไหลผ่านและหลอ่เลีย้งชาวเมืองเวม้าเป็นเวลาเน่ินนาน ท่าน
จะไดช้มทศันียภาพของเมืองเวท่ี้ขนาบทัง้สองฝ่ังของแมน่ า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร 
ทีพ่ัก   HUONG GIANG Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเทำ่ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู ่พระรำชวังได่โหน่ย จ าลองแบบมาจากจีน มีลกัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัรุสั 
ลอ้มรอบดว้ยคนู า้ขนาดใหญ่ทัง้สี่ดา้น พระราชวงัแห่งนีใ้ชเ้ป็นท่ีประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศ์
เหงียนมาทกุพระองค ์ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวงัแห่งสดุทา้ยของราชวงศ์
เหงียนท่ีปกครองประเทศเวียดนาม มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ภายในแบ่งออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 
ก าแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงั ทอ้งพระโรงหรือนครจกัรพรรดิ และพระราชวงัตอ้งหา้ม 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย  ระหว่างทางน าท่านแวะชม ร้ำน

เยื่อไม้ไผ่ ผลิตภณัฑพื์น้เมืองขึน้
ช่ือของเวียดนาม ให้ท่านได้ซือ้
สินคา้ท่ีท าจากเยือ่ไม้ไผ่เป็นของ
ฝากของท่ีระลกึ จากนัน้เดินทางสู่

วันทีส่อง          พระรำชวังได่โหน่ย – ร้ำนเยือ่ไม้ไผ่ – ฮอยอัน – ดำนัง 



 เมืองฮอยอนั น าท่านแวะชมหมู่บ้ำนแกะสลักหนิอ่อน ศิลปหตัถกรรมท่ีมีช่ือเสียงของเวียดนาม 
ชมวิธีการสาธิตการแกะสลกัหินอ่อน ท่านสามารถเลือกชมและเลือกซือ้งานฝีมือไดต้ามอธัยาศยั  
ออกเดินทางสูห่มู่บ้ำนก๊ัมทำน  

  

 หมูบ่า้นเลก็ในสวนมะพรา้ว ในช่วงสมยัสงครามเคยเป็นท่ีพกัของทหาร สนกุสนานกบัการ น่ังเรือ
กระด้ง ชมการแสดงจากฝีพาย และสมัผสัวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเท่ียวชม ฮอยอัน มรดกโลกท่ียังคงมีลมหายใจ เสน่หข์องตึกเก่าสีเหลืองสวยสไตลโ์ค
โลเนียล ท่ีอนรุกัษเ์อาไวใ้หค้งเอกลกัษณด์งัเช่นอดีต องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) ไดข้ึน้ทะเบียนให้
ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เน่ืองดว้ยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าคา้ขายในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้ง
ของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ ์และอาคารตา่งๆภายในเมืองไดร้บัการอนรุกัษ์
ให้อยู่ ในสภาพเดิมไว้ได้เ ป็นอย่างดี  ชม
สะพานญ่ีปุ่ น สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน
และ วัดฟุ๊กเกี๋ยน  หรือสมาคมฟุ๊ กเก๋ียน 
สมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองฮอยอัน รวมถึง บ้ำนโบรำณ  อายุ
ยาวนานหลายรอ้ยปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปสุด
ประทบัใจกบัทิวทศันเ์มืองท่ีสวยงามดั่งภาพวาด ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง อาทิ งานฝีมือ 
โคมไฟ ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ชดุอา๋วหญ่าย (ชดุประจ าชาติเวียดนาม) 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานงั ชม สะพำนมังกร แลนดม์ารค์ของเมืองดานงั สรา้งขึน้

เพ่ือฉลองครบรอบ 38 ปี ของอิสรภาพ
เมืองดานงั นอกจากนีย้งัมีการแสดงไฟ
ในยามค ่าคืน และท่ีพิเศษไปกว่านัน้ คือ 
มังกรจะพ่นไฟทุกๆคืนวันเสาร์และ
อาทิตย์ และแวะชม คำร์ฟดรำก้อน 
สัตว์ในต านานของเวียดนาม ตัวเป็น
ปลาหัวเป็นมงักรคลา้ยกับเมอรไ์ลออน 

ของสิงคโปร ์อยู่ไม่ห่างจากสะพานมงักร คุณจะไดช้มทัง้แม่น า้ สะพาน และรูปป้ันไดอ้ย่างครบ
เครื่องเลยทีเดีย 

เยน็   รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร พิเศษเมนูกุ้งมังกร 

ทีพ่ัก   PARACEL Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเทำ่ 
 
วันทีส่ำม          ดำนัง – บำนำฮลิล ์– สะพำนทอง – สวนสนุก 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองตากอากาศขึน้ช่ือแห่งดานงั บำนำฮลิล ์ห่างจากตวัเมืองดานงัประมาณ 40 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40-50 นาที น าท่านสูจ่ดุไฮไลท ์น่ังกระเช้ำขึน้บำนำฮลิล ์ท่ี
ไดร้บัการบนัทกึสถิติโลก Guinness Book of World Records วา่เป็นกระเชา้ท่ียาวท่ีสดุในโลก 
โดยมีความยาวถงึ 5,801 เมตร ชมสวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR หมูบ่า้นชาวฝรั่งเศส ให้
ท่านถ่ายรูปและเท่ียวชมบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั  



 

เงือ่นไขส ำหรับกำรเข้ำพักบนบำนำฮลิล ์3 ท่ำน และกำรพกัแบบครอบครัว 
1. กรณีมำเป็นครอบครัว 4 ท่ำน หำกต้องกำรพักหอ้งเดียวกนัเป็นหอ้ง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) 

สำมำรถแจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม**  
2. กรณีมำ 3 ท่ำน และต้องกำรพักดว้ยกนั ช ำระเพิ่มห้องละ 1,500 บำท จะอพัเกรดเป็นหอ้ง FAMILY 

เน่ืองจำกห้อง FAMILY มีคอ่นข้ำงจ ำกดั ดังน้ันหำกท่ำนประสงคจ์ะพักห้องดังกล่ำว กรุณำสอบถำมหอ้งพกั
กับบริษัทกอ่นท ำกำรจองทวัร ์

3. เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่เสริมเตียง ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม 
4. กรณีพักเดี่ยว เฉพำะบนบำน่ำฮิลล ์ช ำระเพิ่ม 3,500 บำทต่อท่ำน* 

 

 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนบำนำฮลิล ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย ใหท้่านอิสระกบัเครื่องเลน่ในสวนสนกุ Fantasy Park สวนสนกุในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดย

จ าลองใหเ้หมือนเมืองแห่งเทพนิยาย มีหลากหลายโซนใหท้่านร่วมสนุก อาทิ ภาพยนตรใ์นระบบ 
4D โลกของไดโนเสาร ์ระทึกใจไปกับเครื่องเล่นหวาดเสียว รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย 
นอกจาก นี้ยั งมี ร ้านช้อป ป้ิ ง ให้ท่ าน ได้เ ลื อกซื ้อ ของ ท่ี ระลึกภาย ในสวนสนุกอี กด้วย 
จากนัน้น าท่านชมสะพำนสีทอง หรือสะพานมือ สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ สะพานลอยฟ้าท่ีมีมือ
รองรบัสะพานไวโ้ดดเดน่เป็นเอกลกัษณอ์ยู่บนยอดเขาบานาฮิลล ์

 
 
 
 
 
เยน็  

 รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำรบนบำนำฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์ำนำชำต)ิ 
ทีพ่ัก Mercure Danang French Village Bana Hills ระดับ 4 ดำว หรือเทยีบเทำ่ 

หมำยเหตุ หอ้งพักบนบำนำฮลิลไ์ม่มีหอ้งส ำหรับ 3 ทำ่น / มีหอ้งพัก 2 ทำ่น หรือพักเดีย่วเทำ่น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านนั่งกระเชา้สูเ่มืองดานงั สกัการะองคเ์จ้ำแม่กวนอมิ วัดหลินอึง๋ ตัง้อยู่ท่ี Son Tra เป็นวดั
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในดานงั ภายในวดัยงัมีหินออ่นแกะสลกั วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศกัดิ ์ สทิธ์ิท่ีมี
คนหลั่งไหลมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ ยงัเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานงัอีกดว้ย 

 จากนัน้น าท่านไปแวะตลำดฮำน ตลาดขายสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองดานงั ใหท้่านได้
เลือกซือ้ของฝากของท่ีระลกึ รวมไปถงึสินคา้พืน้เมืองของชาวเวียดนามก่อนกลบั น าท่านเดินทาง
สูท่่าอากาศยานนานาชาติดานงัเพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG948 

15.30 น.   เดินทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่4             ดำนัง – วัดหลินอึง๋ – ตลำดฮำน – กรุงเทพฯ  



  

อัตรำค่ำบริกำร 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรรวม อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั 

- คา่น า้หนกัสมัภาระ 20 กก. / ถือขึน้เครื่อง 7 กก. 

- คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

- คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ 

- คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

- ประกนัการเดินทางวงเงิน 50,000USD 

 ครอบคลมุโควิด-19 (เป็นไปตามเง่ือนไข

 กรมธรรม)์ 

  -  ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเทอรเ์น็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร ์รวมไปถงึคา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิม

นอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ

- คา่รกัษาพยาบาล คา่เดินทาง และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีไม่  

 รวมอยู่ในประกนัการเดินทาง 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผู้ใหญ่ เดก็ไม่มีเตยีง พักเดีย่ว เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี 

19-22 ม.ค. 2566 18,699.- 17,699.- 5,000.- 3,500.- 

23-26 มี .ค.  2566 20,399.- 19,399.- 5,000.- 3,500.- 

27-30 เม .ย.  2566 20,899.- 19,899.- 5,000.- 3,500.- 

 

กรุณำน ำหนังสือเดนิทำง (PASSPORT) มำในวันเดนิทำง 
หนังสือเดนิทำงหรือพำสปอรต์ต้องมีอำยุกำรใช้งำนคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ 
1,000 บำท/ทริป/ทำ่น ช ำระทีส่นำมบนิในวันเดนิทำง 
ในส่วนของหวัหน้ำทวัร ์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของทำ่น 

 
ç 



 เงือ่นไขกำรออกเดินทำง 

 ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต  ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรนี์ ้ก าหนดใหม้ีผูเ้ดินทางขัน้ต ่ำ 
15 ทำ่น หากมีผูเ้ดินทางไมถ่งึท่ีก าหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมคา่ทวัร ์หรือเลื่อนการเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลทบิ์นภายในประเทศแตม่ิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้ก่อน ทางบริษัทฯจะไม่
รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลทบิ์นภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้ 
กรณีกรุ๊ปคอนเฟิรม์การเดินทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณใ์ดๆตอ่
ท่านก็ตาม อนัเน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน
ถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิมิอนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆไดท้ัง้สิน้ และเกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงินของราคาทวัร ์

 การช าระเงินหมายถงึการยืนยนัจ านวนผูเ้ดินทางไมส่ามารถปรบัเปลี่ยนได ้
การช าระเงินเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลง
ท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯคิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่า
จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ  

 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และกรุณำเตรียมเงนิมัดจ ำ 10,000 บำท พรอ้มกบั
เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์ห้
เรียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะ
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  )กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั (านติดตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนออกให้่
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น )Wheelchair( เดก็ ผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4- 5 และครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกท่านวโมงติดต่อกนั ชั่
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 
กรณียกเลิกกำรเดนิทำง 

 ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ 30 วนัก่อนการเดินทาง คืนเงิน 100%  )หลงัหกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ(  

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนเงิน 50%  )หลงัหกัคา่ใชจ้่ายตามจริง(  

 ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ไมค่ืนเงินทกุกรณี 

 ในกรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการนัตีมดัจ าหรือซือ้ขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ
บิน รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า) EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วง
วนัหยดุหรือเทศกาลดงักลา่ว) บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 



  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตจุากรา่งกายท่ีไมส่ามารถเดินทางในชว่งเวลาท่ีจองได ้การ
ยกเลิกการเดินทางจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

 
หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปได ้ในกรณีนีบ้ริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ท่านตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดินทางมาถงึสถานท่ีนดัพบชา้กวา่เวลานดัหมายเกินกวา่  1 ชั่วโมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต ่ทาง
บริษัทฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมต่ิดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทัง้สิน้  

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถน ามา
เลื่อนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 เท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละอบุตัิเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การลา่ชา้จากสายการบิน การปิดดา่นเขา้ -ออกเมือง การนดั
หยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้ริการของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้  

 หากเกิดทรพัยส์ินสญูหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอบุตัิเหตสุญูหายท่ีเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียว
เอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิความรบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้   

 หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอย่างนอ้ย  6 เดือน บริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลือไมถ่งึและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

เมือ่ทำ่นช ำระเงนิค่ำทวัรใ์หกั้บทำงบริษัทฯแล้ว 
ทำงบริษัทฯจะถอืว่ำทำ่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

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