
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***พักโรงแรมหรู MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** 
เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINES บินตรงเมือง ดานัง 

พิเศษ !!! ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อ่ิมอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
ฟรี !!! เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง แจก ร่ม ถุงผ้ารักษ์โลก ตุ๊กตาท่ีระลึกเวียดนาม 



 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก:: 
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 

10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 

13 – 16 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 

20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 

04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันพ่อแห่งชาติ) 12,900 3,500 

11 – 14 ธันวาคม 2562 12,900 3,500 

25 – 28 ธันวาคม 2562 13,900 3,500 

15 – 18 มกราคม 2563 11,900 3,500 

22 – 25 มกราคม 2563 12,900 3,500 

23 – 26 มกราคม 2563 13,900 3,500 

30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563 13,900 3,500 

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2563 11,900 3,500 

05 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา) 12,900 3,500 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ VIETJET AIRLINES (VZ) 

ขาไป VZ960 BKK-DAD 10.50 - 12.30 

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ไลน์ VIETJET AIRLINES (VJ) 

ขากลับ VZ961 DAD-BKK 13.15 – 14.55 
 

• หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 
วนัก่อนเดินทาง 

• หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกบัเจา้หนา้ที่ก่อน กรุณาเลือกซ้ือ
บตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผิดพลาดจาก
สายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือ
เหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆที่อยูเ่หนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 



 
 

26 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 11,900 3,500 

01 – 04 มีนาคม 2563 11,900 3,500 

04 – 07 มีนาคม 2563 11,900 3,500 

08 – 11 มีนาคม 2563 11,900 3,500 

18 – 21 มีนาคม 2563 11,900 3,500 

19 – 22 มีนาคม 2563 13,900 3,500 

22 – 25 มีนาคม 2563 11,900 3,500 

25 – 28 มีนาคม 2563 11,900 3,500 

ราคาอื่นๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 3,500 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน 7,900 บาท/ท่าน 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง - วัดเจดีย์เทยีนมู่ - ช้อปป้ิงตลาดตองบา – ล่องเรือมังกร 
07.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เจา้หน้าที่คอยให้การ

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรขึ้นเคร่ือง 
10.50 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960 สายการบิน VIETJET AIR ราคาทัวร์นี้

ยังไม่รวมอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
***สายการบิน VIET JET  ไม่อนุญาตให้เลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 
 
 
 
 
 

12.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง  ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแลว้ อิสระให้ทุกท่านไดท้ าภารกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั  

เที่ยง   บริการท่านด้วยขนมปังฝร่ังเศสแสนอร่อยบนรถระหว่างการเดินทาง (1) 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมยั ราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345-2488 มี
ช่ือเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทัว่เมืองและด้วยความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามทรงคุณค่า
และวฒันธรรมที่มีแบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 
พ.ศ. 2536จากองคก์ารยเูนสโก  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 
 

น าท่านเขา้สู่ วัดเจดีย์เทียนมู่  เป็นวดัที่ตั้งอยู่ฝ่ังซ้ายของริมแม่น ้ าหอมสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมยัขุน
นางเหวียนฮวางจุดเด่นที่สุดของวดัแห่งน้ีคือ เจดียท์รงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลัน่กนั 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็น
ตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 

 
 
 
 

 

น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดตองบา ตลาดสินคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเว ้ที่อยูต่ิดกบั แม่น ้าหอม ภายในมีสินคา้มากมาย เช่น 
เส้ือผา้ กระเป๋าเดินทาง ของฝากที่ใชใ้นครัวเรือนอาหารแห้ง ของที่ระลึกมากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือมังกรแม่น ้าหอม พร้อมชมการแสดงดนตรีพ้ืนเมืองจากหนุ่มสาวชาวเวียดนามที่จะมี
ขบักล่อมเสียงดนตรีพ้ืนเมือง และเตน้ร าให้ท่านไดร่้วมสนุก ชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามทั้งสองขา้งทาง 
 
 
 
 
 

 
พักที่ Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  เมืองเว้ 

วันที่ 2 
พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เทือกเขาบาน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ – เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ – สวน
ดอกไม้ – สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ – พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (3) 
จากนั้น น าท่านเขา้ชม พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน เป็นราชวงศ์สุดทา้ยของเวียดนามที่ปกครองเวียดนามมา 
143 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ตั้งอยูใ่จกลางเมือง อดีตเคยเป็นที่ประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศ์เหวียน13 
พระองคแ์ละเป็นมรดกตกทอดอนัย่ิงใหญ่และงดงาม 
น าท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้าผลิตจากเหยื่อไผ่ ของขึ้นช่ือของเวียดนาม อาทิเช่น ยาสีฟัน ยายอ้มผม ผา้เช็ดผมและ
ยงัมีสินคา้อื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (4)  เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ด !!! 
น าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที  บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนาม
กลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พัก
โรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใชเ้ป็นสถานที่พกัผ่อนในระหว่างการรบ น าท่านขึ้นกระเชา้ที่ยาวที่สุด



 
 

ในโลกได้รับการบนัทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร น าท่านแวะชม สวนดอกไม้ 
สวนสวยสไตล์ฝร่ังเศส  ที่มีทั้ งดอกไม้ ต้นไม้ และยงัมี โรงเก็บไวน์  ให้ท่านได้เดินชม และเก็บภาพความ
ประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกบัจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง หรือ Golden Bridge มี
ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา โดย
มี อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทัว่ไปไดดี้เย่ียม 

 
 
 

 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตราคารบนบานาฮิลล์ !!! 
พักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว  พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ 
 
 

 
 

วันที่ 3 เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ – นั่งเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่ น – ดานัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (6) 
น าท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกบัสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ กลางแจง้
ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ ้า
ไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เคร่ืองเล่นต่างๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวญั นอกจากน้ียงัมีโซน
อาหารอยา่งครบครันอีกดว้ย  
(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ หุ่นขี้ ผ้ึง ที่ไม่รวมให้ในรายการ) 
 
 
 
 
 

 
สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางลงจากเขากลบัดานงั  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (7)  เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ ด !!! 

หมายเหตุ : ห้องพักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปล่ียนแปลงวันเข้าพักตามความ
เหมาะสมของห้องพักในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 
 

น าท่านเขา้ชมหมู่บ้านหินอ่อน ชมผลิตภณัฑข์องขึ้นช่ือของเมืองดานงั ที่ผลิตจากหินอ่อนมากมาย  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าทูโบนถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ังโดยมี
คลองคัน่กลาง และไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เน่ืองจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรม
ของชาติตะวนัตกกบัทอ้งถิ่นเวียดนามไดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์และลงตวั 
น าท่านชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอนั ไวส้ าหรับพบปะของคนหลาย
รุ่นที่อพยพมาจากฟุกเก๋ียนที่มีแซ่เดียวกนั และไวเ้ป็นที่ระลึกถึงถิ่นก าเนิด  ท่านสามารถท าบุญต่ออายโุดยพิธีสมยั
โบราณ คือ การน าธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว ้เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ท่าน จากนั้นน าท่านสู่ สะพานญี่ปุ่ น 
สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองฮอยอนัไดรั้บการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีที่แลว้ สะพานน้ีสวยทั้ง
กลางวนักลางคืน และเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ทุกท่านตอ้งมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  
ชม ศาลกวนอู ซ่ึงอยู่บนสะพานญี่ปุ่ นเป็นเทพสัญลกัษณ์แห่งความซ่ือสัตย ์ความกตัตญัญูรู้คุณ ความจงรักภกัดี 
จากนั้นให้ท่าน ช้อปป้ิงสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน ส่วนมากเป็นของที่ชาวบ้านน าออกมาขาย ซ้ือเป็นของใช้ ของที่
ระลึก ตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ หมู่ บ้านกั๊มทาน หมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองฮอยอนั อยู่ติดแม่น ้ า และมีสวนมะพร้าวขนาบ
ขา้งสองฝ่ัง ให้ท่านสนุกสนานกบักิจกรรม ล่องเรือกระด้ง  
แลว้น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เมืองท่าส าคญัของ เวียดนามกลาง อยู่ริมชายฝ่ังทะเลจีนใต ้เป็นเมืองใหญ่อนัดบั
ที่ 4 ของเวียดนาม ซ่ึงปัจจุบันได้รับการพฒันาให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน ศูนย์การค้า 
ร้านอาหาร ที่พกั แต่ก็ยงัมีมนต์เสน่ห์ของตึกเก่าสีเหลืองบวกกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผูค้นในเมืองเล็กๆ ริมน ้ า
แสนสงบ  
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานขา้มแม่น ้ าฮันเป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศสะพานยาว 666 
เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮันสร้างตามสัตว์มงคลของชาวจีน ซ่ึงจะ
เปล่งแสงและรัศมีแห่งความสุข พร้อมกบัพ่นไฟและน ้า ในทุกคืนของวนัศุกร์และเสาร์ตอนเวลาสามทุ่ม 
แลว้น าท่านถ่ายรูปที่ สะพานแห่งความรัก พบกบับบรรยากาศยามค ่าคิน ที่ประดบัไฟอยา่งสวยงาม 
 
 

 
 

https://www.rakyimtour.com/tour/vietnam/


 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)  เมนู !!! กุ้งมังกรซอสหัวหอมและขิง พร้อมไวน์แดงดาลัด 
พักที่ KAY DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า เมืองดานงั  
 

วันที่ 4 วัดลินห์อึ๋ง - ช้อปป้ิงตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  (9) 
แวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง อยูบ่นเกาะเซินจร่า ทางเหนือของเมืองดานงั เป็นวดัใหญ่ที่สุดของที่น่ี รูป
ป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหันหลงัให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพ่ือเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลา และศกัด์ิสิทธ์ิมากในการขอพรเร่ืองสุขภาพ การท ามาคา้ขาย แคลว้คลาดปลอดภยั และขอลูก 
กราบไหวเ้พื่อความเป็นศิริมงคล 
น าท่าน ช้อปป้ิงตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้มากมาย อาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม ของฝากจาก
เวียดนาม เหลา้ บุหร่ี มีให้เลือกสรรครบทุกส่ิง 

 สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินดานงั 
เย็น  บริการท่านด้วยข้าวเหนียวหมูยอ(กล่อง)รสชาติเวียดนามแท้ๆ ณ สนามบิน  (10)   
13.15 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VJ961 สายการบิน VIETJET AIR  

ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
***สายการบิน VIET JET  ไม่อนุญาตให้เลอืกทีน่ั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 
14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวสัดิภาพ 

********************************************************** 
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง*** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป 
ถา้ผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

ยังไม่รวมค่าทปิไกด์ และคนขับรถท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป  
หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจในการบริการของแต่ละท่าน 

กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ท าการจอง  
หากไม่ช าระภายในวันที่ก าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเง่ือนไข 

 
 

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
• ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั 

หมายเหตุ : ห้องพักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปล่ียนแปลงวันเข้าพักตามความ
เหมาะสมของห้องพักในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 
 

• ค่าห้องพกัโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดบัเดียวกนั 
• ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
• ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศก์ / หัวหนา้ทวัร์ ที่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
• ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
• ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าที่นัง่

กบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าต๋ัวได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของ
สายการบิน 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป 
• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน ้ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตาม

ความเป็นจริง 
• ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้



 
 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลบัรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุการณ์ที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะ
ผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนั
เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบตัิเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีที่ท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเขา้-ออกตามประเทศที่ระบุ
ไว ้  เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

• กรณีที่ท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 


