
 

 
 

 

 

 

 

 

เวยีดนามกลาง 3 วนั 2 คนื ดานงั ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์ 

 (พกัหรู 4 ดาว บนบานาฮลิล ์1 คนื พกัดานงั 1 คนื)  

เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอนั นัง่เรอืกระดง้ 

ชมสวนดอกไมเ้มืองหนาว เที่ยวบานาฮลิลเ์ตม็วนั  

เที่ยวเมืองดานงั ชมสะพานมงักร คารฟ์ดรากอ้น  

สุดพเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์

อิม่อร่อย เมนูแหนมเนืองตน้ต าหรบั และกุง้มงักร 

แถมฟรกีระเป๋ากิ๊ฟเกช๋อปป้ิง+หมวกสุดเท ่เวยีดนาม 

VIETNAM 
เวยีดนามกลาง 

ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์



 

 
 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซื้อต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคุม
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ  
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1  กรงุเทพ-ดานงั-สะพานมงักร-ฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น 
         น ัง่เรอืกระดง้-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-ดานงั 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมือง 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Air Asia พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.25 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Air Asia เที่ยวบนิที่ FD636 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  
09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง

ดานัง เมอืงส าคัญทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม จากนั้นน าท่านชม สะพานมงักร 
สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีทีเ่มอืงดานังไดร้ับอสิรภาพ
และเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วสว่นใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง น าท่านแวะชมความสวยงาม และ
ชม คารฟ์ดรากอ้น ซึง่อยู ่ใกลก้ ับสะพาน
มังกร ซึง่คารฟ์ดรากอ้นเป็นสัตวใ์นต านานที่
พ ่นน ้ าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของ
สงิคโปร ์และเป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้น
แขก เม อื งของด าน ัง  ค ารฟ์ ด ราก อ้นย ัง
หมายถงึสัญลักษณ์ของชาวเวยีดนามทีห่มั่น
ศกึษาหาความรูม้าประดับตนเพือ่ทีเ่มือ่เตบิ
ใหญ่เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมา
ชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 

 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมอืงฮอยอนั น าท่านแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ี
ชือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้น าท่านน ัง่เรอื
กระดง้ ซึง่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่ของชาวเมอืงฮอยอัน(Bamboo basket boat) พา
ท่านน่ังเรอืกระดง้สัมผัสวถิชีวีติชาวเวยีดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มี
หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ใน
ดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้
ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋นทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพ
นับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ 
น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี ชมสะพานญีปุ่่ น สะพาน
เกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่วา่ถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชน
หลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้น
โบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซึง่สรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ ังคง
เหลอือยู่ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแหง่ความประทับใจ ต่อ
ด ว้ย ก า รช อ้ ป ปิ ้ง ส นิ ค า้พื น้ เม อื ง โด ย
เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือ ัน
วจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมอืงฮอย
อัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบ
ไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาติ
เวยีดนาม) จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่

เมอืงดานัง 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร โต๊ะละ 1 ตัว) 
พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel 
Hawai Hotel, Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2  บานาฮลิล(์ตลอดท ัง้วนั)-สะพานมอื-พกัโรงแรมบนบานาฮลิล ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าท่านสู่ภูเขาบานาฮลิล  ์ซ ึง่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภูเขาแห่งนี้
ประกอบไปดว้ย รสีอรท์ โรงแรม และสวนสนุก น าทา่นสูจ่ดุไฮไลต ์น ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบน
ภเูขาบานาฮลิล ์ทีไ่ดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุใน
โลก ในประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถาน
ตากอากาศที่ดทีีสุ่ดในเวยีดนามกลาง ถูกคน้พบในสมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม 
ใหท้่านอสิระกับเครื่องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  
(Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่  โดยสรา้งใหเ้ป็น



 

เหมอืนเมอืงแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มี
หลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บา้นผีส ิง ถ ้ า
ไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครือ่งเลน่ตา่งๆ รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ 

จากนัน้น าท่านชมสะพานสทีอง หรอืสะพานมอื ซึง่สถานทีท่่องเทีย่วใหมล่่าสดุตัง้โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล์ และใหท้่านอสิระชมสวนดอกไมเ้มอืง
หนาว และใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ 
 พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4

ดาว พกับนบานาฮลิล ์
 
(หมายเหตุ : หอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไม่มหีอ้งทีพ่กัส าหรบั 3 ท่าน / มแีต่หอ้งพกั 2 
ทา่นหรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ กรณีตอ้งการพกั 3 ทา่น เพิม่ 900 บาทตอ่หอ้ง อพัเกรดเป็น
ห้องแฟมมลิี่ และวนัที่เข้าพกับนบานาฮิลล์ อาจมีการปรบัเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นเดนิทาง 3-5 วนั) 

 

วนัที ่3  ดานงั-วดัหลนิอึง๋-ตลาดฮาน-หา้งวนิคอม-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าน าท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่
ใหญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวม
ความเชือ่ ความศรัทธาของธาตทัุง้หา้และจติใจของผูค้นอยู่
ในทีน่ี ้  ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบ่ ูชาเจา้แม่
กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ 
นอกจากนี้ยังมรีูปป้ันเจา้แมก่วนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67เมตร
สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35เมตร 
ยนืหันหลังใหภ้ ูเขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมหีนิ
อ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายใน
วัด วัดแห่งนี ้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมา
กราบไหวบ้ ูชาและขอพรแลว้ ย ังเป็นอกีหนึง่สถานที่
ท่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืง
ดานังไดส้วยงามมาก 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 



 

 
น าท่านสูต่ลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น และน าท่าน
เดนิทางสูห่า้ง Vincom Center เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีทั่นสมัยและมขีนาดใหญ่ ใหท้่านได ้
เลอืกซือ้สนิคา้ และเดนิเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ั๋นหมี)่ ขนมปังเวยีดนามที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศ
ฝร่ังเศส หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ 
ถงึเวลาอันเหมาะสมน าทานเดนิทางสูท่ ่าอากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
18.50 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Air asia เทีย่วบนิที ่FD639 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
20.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ/่เด็ก  
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04-06 เม.ย. 20 14,999 4,000 

05-07 เม.ย. 20 13,999 4,000 

11-13 เม.ย. 20 15,999 5,500 

13-15 เม.ย. 20 15,999 5,500 

14-16 เม.ย. 20 14,999 4,000 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

16-18 เม.ย. 20 13,999 4,000 

18-20 เม.ย. 20 12,999 4,000 

24-26 เม.ย. 20 12,999 4,000 

25-27 เม.ย. 20 12,999 4,000 

30 เม.ย. - 02 พ.ค. 20 13,999 4,000 

02-04 พ.ค. 20 14,999 4,500 

03-05 พ.ค. 20 14,999 4,000 

04-06 พ.ค. 20 14,999 4,000 

08-10 พ.ค. 20 13,999 4,000 

09-11 พ.ค. 20 14,999 4,000 

15-17 พ.ค. 20 12,999 4,000 

16-18 พ.ค. 20 12,999 4,000 

22-24 พ.ค. 20 12,999 4,000 

23-25 พ.ค. 20 12,999 4,000 

29-31 พ.ค. 20 12,999 4,000 

30 พ.ค. - 01 ม.ิย. 20 12,999 4,000 

05-07 ม.ิย. 20 11,999 4,000 

06-08 ม.ิย. 20 11,999 4,000 

12-14 ม.ิย. 20 12,999 4,000 

13-15 ม.ิย. 20 11,999 4,000 

19-21 ม.ิย. 20 11,999 4,000 

20-22 ม.ิย. 20 11,999 4,000 

26-28 ม.ิย. 20 11,999 4,000 

27-29 ม.ิย. 20 11,999 4,000 

03-05 ก.ค. 20 12,999 4,000 

04-06 ก.ค. 20 14,999 4,000 

05-07 ก.ค. 20 13,999 4,000 

06-08 ก.ค. 20 12,999 4,000 

10-12 ก.ค. 20 11,999 4,000 

11-13 ก.ค. 20 11,999 4,000 

17-19 ก.ค. 20 11,999 4,000 

18-20 ก.ค. 20 11,999 4,000 

24-26 ก.ค. 20 13,999 4,000 

25-27 ก.ค. 20 13,999 4,000 

26-28 ก.ค. 20 13,999 4,000 

31 ก.ค. - 02 ส.ค. 20 11,999 4,000 

01-03 ส.ค. 20 11,999 4,000 



 

07-09 ส.ค. 20 11,999 4,000 

08-10 ส.ค. 20 11,999 4,000 

14-16 ส.ค. 20 11,999 4,000 

15-17 ส.ค. 20 11,999 4,000 

21-23 ส.ค. 20 11,999 4,000 

22-24 ส.ค. 20 11,999 4,000 

28-30 ส.ค. 20 11,999 4,000 

29-31 ส.ค. 20 11,999 4,000 

04-06 ก.ย. 20 11,999 4,000 

05-07 ก.ย. 20 11,999 4,000 

ราคาเด็กทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 

 
 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ 1,500 บาทตอ่ทปิ 
   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 
 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ



 

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ได้
อยา่งนอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
บรกิารเพิม่เตมิ Wifiเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทรปิ

 


