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วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ดานัง - บาน่า ฮลิล ์ 

06.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Thai Air Asia 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

09.50 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืงดานงั โดยสายการบนิ Thai Air Asia เทีย่วบนิที ่FD634 (ไม่มีบรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ) 

11.25 น.     เดนิทางถงึสนามบนิ ดานงั (เวลาทอ้งถิ่นเท่ากบัเวลาไทย ) เมอืงใหญ่ล  าดบัที ่ 5 ของเวยีดนาม ตัง้อยู่ตอนกลางของประเทศ

เวยีดนาม ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้ฮนั ตดิกบัทะเลจนีใต ้อากาศรอ้นชื้นตลอดท ัง้ปี เมอืงใหญ่ล  าดบัที ่ 4 ของเวยีดนาม ตัง้อยู่

ตอนกลางของประเทศเวยีดนาม เป็นศูนยก์ลางของเวยีดนามตอนกลาง ในอดตีเมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าที่ส  าคญัในยุคเฟ่ืองฟู

ของเวยีดนาม ซึ่งปจัจบุนัไดร้บัการพฒันาใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกครบครนัท ัง้สนามบนิ ศูนยก์ารคา้ รา้นอาหาร ทีพ่กั เพือ่

เอื้ออ านวยนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนดานงัและเมอืงใกลเ้คยีง หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระ 

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงดานงั ระหว่างทางน าท่าน ผ่านชมสะพานมงักร สะพานขา้มแม่น า้ฮนั ทีส่รา้งขึ้นเป็น

ลวดลาย ถูกออกแบบและสรา้งในรูปร่างของมงักรเพือ่ทีจ่ะหายใจเป็นเปลวไฟในทกุๆ คนื ทีเ่วลา 3 ทุ่มตรง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านเดนิทางสู่ บาน่าฮลิล ์แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต บริการโดย กลุ่ม SUN WORLD น าท่านขึ้นกระเชา้ทีสู่งที่สุดในโลกขึ้นสู่

เนินบาน่า ฮลิล ์ในอดตีบาน่า ฮิลล ์ใชเ้ป็นทีพ่กัตามอากาศของชาวฝรัง่เศษ หลงัจากฝรัง่เศษก็ไดถ้อนตวัไปจากเวยีดนามแลว้ 

ที่พกับนบาน่าฮิลล ์ก็ถูกทิ้ งรา้งเอาไว ้จนกระท ัง่ถูกน ามาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายในปี ค.ศ. 2009 การออกแบบ

สถาปตัยกรรมของหมู่บา้นแห่งน้ีไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรัง่เศสในศตวรรษที่ 19 แวดลอ้มดว้ยศูนยร์วมความ

บนัเทงิ โอบลอ้มดว้ยทวิทศันแ์บบ 360 องศาของเมอืงดานงัอนัแสนงดงาม  น าท่านอิสระท ากิจกรรมตามอธัยาศยับนบาน่า

ฮิลล ์ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหารและบารใ์หไ้ดล้ิ้มลองความอร่อย หรือ สะพานมือทอง ที่เที่ยวใหม่เอี่ยมเพิ่ง

เปิดตวัไปเมือ่ปี 2561 ลกัษณะเป็นสะพานลอยฟ้าสทีอง โคง้ยาวไปตามแนวเขา มอีุง้มอืหนิขนาดยกัษแ์บกรบัสะพานเอาไว ้ถา้

ไม่ไดถ่้ายรูปคู่สะพานน้ี ก็เหมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล ์นอกจากน้ียงัมีพระพุทธรูป Linh Chua linh Tu วดัสถาปตัยกรรม

สไตลจ์ีน มคีวามสูง 27 เมตร ว่ากนัว่า ณ จุดที่พระพทุธรูปประทบัอยู่เป็นจุดคัน่ระหว่างทอ้งฟ้ากบัโลก บนบาน่าฮิลลย์งัม ี
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สวนดอกไมเ้มืองหนาว Le Jardin d’ Amour สวนดอกไมเ้มืองหนาวที่แบ่งเป็น 9 โซนดว้ยกนั และปิดทา้ยกบัสวนสนุก 

Fantasy World เป็นสวนสนุกที่ไดแ้รงบนัดาลมาจากนวนิยายเรื่อง Journey To The Center of the Earth เครื่องเล่น

ส่วนใหญ่อยู่เป็นเครื่องเล่นทีอ่ยู่ในร่ม ต ัง้แต่เครื่องเล่นหวาดเสยีวระทกึใจ จนถึงเครื่องสนุกสนานแบบเดก็ ๆ และหา้มพลาด 

Alpine Coaster เครื่องเล่นโรลเลอรโ์คสเตอร ์โดยรถจะเคลือ่นไปตามรางพรอ้มชมววิหุบเขาบานาฮลิลแ์บบ 360 องศา  

(หมายเหตุ ต ัว๋เครื่องเล่นโรลเลอรโ์คสเตอร ์พิพธิภณัฑห์ุ่นขี้ผึ้งและบา้นผีสิงไม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์ส  าหรบัท่านที่สนใจ 

สามารถซื้อบตัรเขา้ชมได ้ณ จดุบริการ )  

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Mercure Danang French Village Bana Hills ระดบั 4 ดาว บนบาน่าฮลิล ์ 

วนัที่สอง บาน่า ฮลิล ์- ดานัง– เมืองเว ้- พระราชวงัเว ้– ล่องเรอืแม่น ้ าหอม  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงดานงั จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเว ้เวเ้ป็นเมอืงหลวงของมณฑล ฝัง่กลางใตข้องเวยีดนาม 

และเคยเป็นใจกลางของราชวงศ์ เหงยีนซึ่งเป็นราชวงศศ์กัดนิาที่เคยต่อเนื่องจากศตวรรษที่ 17ไปถึงศตวรรษที่19 หลงัจาก

ราชวงศเ์หงยีนสามารถครองอ านาจครอบคลุมของประเทศเวยีดนาม ในช่วงเวลานัน้ เวจ้ึงกลายเป็นเมอืงหลวงของประเทศน้ี

โดยปริยาย (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม พระราชวงัเว ้มรดกโลกส าคญัของเวยีดนาม สรา้งขึ้นในสมยัจกัรพรรดยิาลอง พระราชวงัตอ้งหา้มแห่งเมอืงเว ้

(Imperial City) ถอดแบบมาจากพระราชวงัตอ้งหา้ม ในกรุงปกักิ่ง เพราะว่าในยุคนัน้จกัรพรรดิของเวยีดนามไดร้บัอทิธิพล

ทางวฒันธรรมโดยตรงจากจนี พระราชวงัตอ้งหา้มเป็นส่วนหน่ึงของป้อมปราการเมอืงเว ้ที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงสีเ่หลีย่ม ยาว

ดา้นละ 2 กิโลเมตร ลอ้มรอบดว้ยคูน า้ทุกดา้น ภายในก าแพงมีส่วนที่เป็นวดั สระบวั สวนดอกไม ้และพระราชวงัสีม่วง 

ในช่วงสงครามเวยีดนาม พระราชวงัแห่งน้ีไดร้บัความเสยีหายเป็นอย่างมาก และถึงแมว้่าสงครามจะยุติลง พระราชวงัก็ยงั

ไม่ไดร้บัการดูแล จนกระท ัง่เวยีดนามเปิดประเทศ จงึไดพ้ฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่วในปจัจบุนั น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าหอม หรือ

ภาษาเวยีดนามเรียกว่า ซงเฮือง เป็นแม่น า้สายส ัน้ๆไหลผ่านกลางเมอืงเว ้ แม่น า้สายน้ีสองฝัง่จะกวา้งแต่ระดบัน า้จะตื้น ใน
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อดตีกษตัริยจ์ะทรงล่องเรือชมการร่ายร าสลบักบัดนตรี โดยนาฏศิลป์ชนิดน้ีเป็นภูมปิญัญาสบืทอดจากบรรพบุรุษของชาว

เวยีดนาม น าท่านสมัผสับทเพลงและท่วงท่าระหว่างล่องเรือ  

บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Thanh Lich Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม เมืองเว ้- เจดียว์ดัเทียนมู่ - เมืองโบราณฮอยอนั -สะพานญี่ปุ่ น - บา้นตนัก ี-  หมู่บา้นก ัม๊ทาน + ล่องเรอืกระดง้  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วดัเทยีนมู่ วดัเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีจากต านานเล่ากนัว่า มหีญิงแก่คนหนึ่งมานัง่อยู่บริเวณทีเ่ป้นเจดยีใ์นปจัจุบนั 

ไดบ้อกกบัชาวบา้นว่าจะมผูีย้ิ่งใหญ่คนหนึ่งมาสรา้งเจดยีข์ึ้นที่น่ี เมือ่ขุนนางเหงยีนฮวาง ผูป้กครองเมอืงไดย้นิเขา้ จึงไดด้  าริให ้

สรา้งเจดยีข์ึ้นทีน่ี่ ตวัเจดยีม์คีวามสูง 8 ชัน้ แทนชาตภิพของพระพทุธเจา้ นอกจากนัน้แลว้ วดัเทยีนมู่แห่งน้ียงัเป็นที่เก็บ รถ

เถา้ถ่าน และหวัใจ ของพระภกิษุ ทจิ กวาง ดึก๊ ผูท้ี่ท  าการเผาตวัเอง ประทว้งรฐับาลโง งนิหเ์ดยีม ผูซ้ึ่งนบัถือ คาทอลกิและ

ปราบปรามชาวพทุธอย่างหนกัหน่วง  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองฮอยอนั เป็นเมอืงเลก็ๆ ที่อยู่ริมแม่น า้ทูโบน ห่างจาก

เมอืงท่าอย่างดานงัไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเมอืงที่เคยเจริญรุ่งเรืองมากในอดตี มชีาวต่างชาติ

เดนิทางเขา้มาคา้ขาย ตลอดจนน าเอาศิลปะวฒันธรรมมาฝากใหก้บัเมอืงฮอยอนัแห่งน้ี ซึ่งปรากฏอยู่บนตึกรามบา้นช่องอนั

ไดร้บัการรกัษาเอาไวจ้นถงึปจัจุบนั ไม่ว่าจะเป็นชิโนโปรตกุีสผสมโคโลเนียล หรือบา้นแบบจนีโบราณ องคก์ารยูเนสโกประกาศ

ใหเ้มอืงเก่าฮอยอนัเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2542  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สะพานญี่ปุ่ น หรือสะพาน

แห่งมติรไมตรี ในภาษาเวยีดนาม ก่อสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 17 เพือ่เชื่อมย่านอยู่อาศยัของชาวจีน

กับญี่ ปุ่ นที่อ ยู่ คนละฟ ากฝั ่ง เข า้

ด ว้ยกัน  มีค วาม เชื่ อ โบร าณ ว่ า 

สะพานแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้นเพื่อบูชา

สตัวใ์นเทพนิยาย ที่ชื่อว่า คู (Cu) 

ตามต านานกล่าวว่าหวัของสตัวใ์น

เทพนิยายน้ีอยู่ที่อินเดีย ล  าตวัคด

เคี้ยวไปมาในเวยีดนาม ส่วนหางนัน้

อยู่ในญี่ปุ่ น ดงันัน้ชาวญี่ปุ่ นในเมอืง

ฮอยอนัจึงสรา้งสะพานน้ีเพื่อบูชาคู 

Cu ซึ่งจะท  าใหบ้า้นเมอืงอยู่สุขสบาย 

ไม่ ท  าให ้เกิ ด แ ผ่ นดิน ไหว ห รือ

แผ่นดนิถล่ม จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่ บ ้านตันกี หรือบ ้านหมายเลข 

101 บา้นตนักี เป็นบา้นไมส้องชัน้ที่

สวยงามและเก่าแก่ทีสุ่ดในฮอยอนั เป็นสถาปตัยกรรมทีผ่สมผสานกนัอย่างลงตวัถงึ 3 ชาติคอื จนี ญี่ปุ่ นและเวยีดนาม บา้น
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โบราณหลงัน้ีมอีายุราวๆ 270 ปี มคีนอาศยัอยู่ที่น่ี ซึ่งก็หมายถึงเกิดและตายทีน่ี่ถึง 7 ชัว่อายุคน เจา้ของบา้นเป็นเศรษฐเีก่า

ของเวยีดนาม ภายในบา้นจะหอ้งต่างๆ ทีแ่บ่งตามการใชง้านถงึ 4 หอ้ง  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน น าท่าน ล่องเรือกระดง้ 

สมัผสัวถิีชีวติชาวบา้นของหมู่บา้นกัม๊ทาน (Cam Thanh) อยู่ใกล ้ๆ

กบัเมอืงฮอยอนั ทางตอนกลางของประเทศเวยีดนาม เป็นหมู่บา้นที่มี

ชื่อเสยีงในเรื่องของการล่องเรือตะกรา้ เรือที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัไม่

เหมือนใคร เรือตะกรา้เกิดขึ้นมาจากสมยัที่ชาวฝรัง่เศสไดเ้ขา้มา

ปกครองประเทศเวยีดนาม มกีารเก็บภาษีเรือ จึงมผูีท้ี่คดิคน้โดยการ

เอาไมไ้ผ่มาสานขึ้น ลกัษณะกลมมนคลา้ยตะกรา้ ทาทบัดว้ยน า้มนัสน

เพื่อกนัน า้ โดยชาวเวยีดนามไดบ้อกกบัชาวฝรัง่เศสว่า สิ่งประดษิฐน้ี์

คอืตะกรา้ยกัษ ์ไม่ใช่เรือ ซึ่งต่อมาไดนิ้ยมใชอ้ย่างแพร่หลายท ัว่ประเทศจนกลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของประเทศเวยีดนาม

ในทีสุ่ด ปจัจบุนัชาวเวยีดนามยงันิยมใชเ้รือตะกรา้ในการใชส้ญัจรต่างๆ (ตามธรรมเนียมควรใหท้ปิแก่ฝีพาย ท่านละ 50 บาท

หรือ 35,500 ด่องเป็นสนิน า้ใจ) จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงดานงั  

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Lavender Home ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  วดัหลงิอึน๋ – ตลาดฮาน - ดานัง - กรุงเทพ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วดัหลงิอึน๋ ค าว่า หลงิอึน๋ในภาษาเวยีดนาม แปลว่า สมปราถนา วดัหลงิอึน๋ต ัง้อยู่บนเนินสูง 1,500 เมตร จาก

ระดบัน า้ทะเลน าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิหนิอ่อนทีม่คีวามสูง 67 เมตร เจา้แม่กวนอมิวดัหลงิอึน๋จะหกัหนา้ออกทางทะเล

เพือ่ท  าการคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา นอกจากนัน้ยงัมพีระพทุธรูปแกะสลกั 18 อรหนัตอ์กีดว้ย จากนัน้น าท่าน 

อสิระช็อปป้ิงตลาดฮาน ใหท้่านไดแ้วะเลอืกซื้อของฝาก โดยในตลาดนอกจากจะมขีองสดแลว้ ก็ยงัมทขีองฝาก ต่างๆ เช่น

เสื้อผา้ หมวก กระเป๋า และอื่นๆ อกีมากมาย 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตเิมอืงดานงั  

18.10 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั สู่ กรุงเทพมหานคร(สนามบนิดอนเมือง) โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่FD639 (ไม่

มีบรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง ) 

19.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหตุ  

หอ้งพกัแต่ละโรงแรมสว่นมากจะแบ่งเป็น หอ้งเดี่ยว (1 เตียงใหญ่ ) หอ้งคู่ (เตียงคู่ /เตียงใหญ่) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน   

(3 เตียง) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ท าใหห้อ้งพกัส าหรบั 3 

ท่าน จะไดเ้ป็น 1เตียงใหญ่กบั 1 เตยีงเสริม และโรงแรมในเวยีดนาม หอ้งพกัอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดัไม่มีอา่ง

อาบน ้ า และในบางโรงแรมแต่ละชัน้จะมีเพยีงไม่กี่หอ้ง ซ่ึงในกรณีมาเป็นครอบครวัใหญ่ใชห้ลายหอ้ง อาจจะไม่ไดต้ิดกนั

และอาจจะไดค้นละชัน้  

 
 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

เวยีดนาม สุดฟิน บาน่าฮลิล ์4 วนั 3 คนื-FD 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

14-17 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900 

28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 

06-09 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 

20-23 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 

27-30 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 

18-21 ต.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 

08-11 พ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900 

22-25 พ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900 

13-16 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 
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✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไมร่วม 

× ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

× ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

× ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 

ส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้

อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุ

มของบรษิทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้20 ก.ก. 

× ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,000 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน โดยจะท าการเรยีกเกบ็ทปิ ณ สนามบนิ  

× ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรอืก่อนหนา้นั้น 

โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้ นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 
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เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ 

หากมจี านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

3.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั 

รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

4.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท  าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

5.อตัราค่าบริการคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบรกิารในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั 

หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

7.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงนิได  ้

8.ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้

ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

9.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิ 

ใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

10.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดย 

ผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

กบัการกระท าดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง 

หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท  ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุ 

ในรายการท่องเทีย่ว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

19.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

20.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้

ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิ 

เพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

21. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

22. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เล่มสนี า้เงนิและสแีดง) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธใน

การเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 
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