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อตัราคา่บรกิาร 
พกับนบานาฮลิล ์(โปรดสอบถาม)  

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเด ี�ยว 
17-20 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500 
24-27 ส.ค.61 11,999 11,999 3,500 
06-09 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500 
13-16 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500 
20-23 ก.ย.61 11,999 11,999 3,500 
04-07 ต.ค.61 11,999 11,999 3,500 
11-14 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 
18-21 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 
25-28 ต.ค.61 12,900 12,900 3,500 
01-04 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
08-11 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
15-18 พ.ย.61 12,900 12,900 3,500 
23-26 พ.ย.61 13,900 13,900 3,500 
08-11 ธ.ค.61 14,900 14,900 3,500 
13-16 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 
14-17 ธ.ค.61 13,900 13,900 3,500 

�ราคานี*สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั*น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัNวเครื�องบนิปรบัขึ*น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี*ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั*น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี*โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัNวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัNวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัNวที�สนามบนิเท่าน ั*น* 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ัNวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ในสว่นนี*เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิดเีลยห์รอื

ปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั*ง*** 
 

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั*นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั*น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิbเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 3 คนื ระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ท่าน) 

(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

วนัที�1 กรุงเทพ-ดานงั-เว ้
07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) พบเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.10 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยี เที�ยวบินที� FD 
636 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชั�วโมง)  

 *บรกิารอาหารรอ้น และเคร ื�องด ื�มบนเคร ื�อง 
11.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดินทางสู่เมอืง

เว ้ตามถนนเรยีบตามชายฝั�งทะเลตะวันตก รอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึ�งเป็นอุโมคท์เีจาะระหว่าง
เขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางนําท่านแวะพักผ่อนรา้นกาแฟขึ>นชื�อของ
เวียดนามและชมผลติภณัฑท์ ี�ผลติมาจากเยื*อไมไ้ผ่ ซึ�งเป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศ
ฝรั�งเศสที�มขีบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพื�อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใช ้
ผลติออกมาเป็นสนิคา้ต่างๆที�มปีระโยชน์ดตี่อสุขภาพ นําท่านชม วดัเทยีนมู ่เป็นศูนย์กลาง
ทางพุทธนิกายมหายานที�มอีายุเกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี วัดแห่งนี>ม ีเจดยี ์Phuoc Duyen 
ทรงเกง๋จนี 8 เหลี�ยม 7 ชั >น ฝั�งซา้ยและขวามีศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญ่หนักถึง 
2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี>ยังมรีถเกง๋คันหนึ�งสีฟ้า ของอาดิตเจา้อาวาสองค์ที�เคยเผา
ตัวกลางกรุงโฮจมินิห ์เพื�อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉอ้
ราษฎบั์งหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีม เป็นสิ�งที�มีความสําคัญทางประวัติและการเมืองของ
ประเทศเวยีดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตนิสฟ้ีาคันนั>นไดถู้กเกบ็รักษาและจัดแสดงไว ้
ภายในวัดแห่งนี> นําท่านชอ้ปปิ>งตลาดดงบา ที�มชีื�อเสยีงของเมอืงเว ้ใหท่้านไดเ้ลอืกซื>อของ
ฝากของที�ระลกึ สนิคา้เครื�องใชต้่างๆรวมไปถงึสนิคา้พื>นเมอืง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั>นนําคณะลอ่งเรอืมงักรท ี�แม่นํ *าหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั�ง 
พรอ้มชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที�เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาว
เวยีดนาม ถอืไดว้่าเป็นการแสดงที�งดงาม และเป็นสิ�งที�เวลามาเที�ยวเมอืงเวไ้ม่ควรพลาด 
พกัท ี� Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที�2 เว-้พระราชวงัไดโนย-สุสานจกัรพรรดไิคดงิห-์ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย แห่งสุดทา้ยของเวียดนาม ที�องค์การยูเนสโก
ประกาศใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที�ประทับ ที�ทําการของระบบราชวงศส์ุดทา้ยของประเทศ
เวยีดนาม คอืพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตริย์ 13 องค์ที�ไดข้ึ>นครองราชย์ นับตั >งแต่ปี ค.ศ. 
1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มสีถาปัตยกรรมที�สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ�ง นําท่านชม
ทั >ง 3 ส่วนของพระราชวังอันไดแ้ก ่กาํแพงรอบนอกป้องกนัตัวพระราชวังที�เรียกว่า “กงิถั�น” 
ที�ทําการของพระองคก์บัเสนาธกิารและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที�เรยีกว่านครจักพรรคด ์“ไถหว่า”
และส่วนที�สําคัญสุดของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที�ประทับของพระองค์ พระ
ราชนิี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขันท ีที�เรยีกกนัว่า ”ตืPอกัPมถั�น” จากนั>นนําท่านแวะชื�อ
ของฝากของที�ระลกึเมอืงเว ้เช่น ขนมพื>นเมอืงต่างๆ ชาฮ่องเต ้เหลา้ยาดองฮ่องเต ้เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําท่านชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิห ์เ ป็นเพียงสุสานเดียวที�มีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก กบัสถาปัตยกรรมตะวันตก ดว้ยทรงเป็นจักรพรรดใินราชวงศ์เหงียน
เพยีงพระองคเ์ดยีว ที�ไดเ้ดนิทางไปยังประเทศฝรั�งเศส สุสานแห่งนี>สรา้งดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็กอย่างดโีดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 11ปี พระเจา้ไคดงิหเ์ป็นพระบดิาบุญธรรมของพระเจา้
เบ๋าได่ ทรงครองราชยอ์ยู่ 9 ปี ในยุคที�ฝรั�งเศสเขา้มาปกครองสุสานแห่งนี>ถอืเป็นสุสานที�ยังคง
เดมิมากที�สุดเมื�อเทยีบกบับรรดาสุสานที�เหลอืของจักพรรดิต่างๆ ในยุคสงครามไม่ไดโ้ดน
ทําลายจากระเบิดของทหารอเมริกันแมแ้ต่นิดเดียว จากนั>นเดินทางกลับไปเมอืงดานงั 
(ระยะทาง 100 ก.ม) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พกัท ี� Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 

Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที�2 เว-้พระราชวงัไดโนย-สุสานจกั 
วนัที�3 บานาฮลิล-์ฮอยอนั-ดานงั-บานาฮลิล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําท่านสู่ภูเขาบานาฮลิล ์ห่างจากตัวเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภูเขาแห่งนี>ประกอบ

ไปดว้ย รสีอรท์ โรงแรม นําท่านสู่จุดไฮไลต์ น ั�งกระเชา้ขึ>นไปขา้งบนภูเขาบานาฮิลล์ ที�
ไดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ที�ยาวที�สุดในโลก ในประเภท 
Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศที�ดทีี�สุด
ในเวยีดนามกลาง ถูกคน้พบในสมัยที�ฝรั�งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม 
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ใหท่้านอสิระกบัเครื�องเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซี ปารค์  
(Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็น
เหมอืนเมอืงแห่งเทพนิยายที�สวยงาม ตั >งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มี
หลาย ๆโซนใหร่้วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บา้นผีสิง ถํ>า
ไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครื�องเล่นต่างๆ รวมทั >งรา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน           

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 
บา่ย จากนั>นนําท่านเดินทางสู่เมอืงฮอยอนั เที�ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรั้บการ

ขึ>นทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ซึ�งมนต์เสน่ห์อยู่ที�บา้นโบราณซึ�งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี  
มหีลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซึ�งเป็นสถาปัตยกรรมที�ไม่ซํ>าแบบทั >ง
ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน นํา
ท่านเดนิชมยา่นการคา้ แลว้ตรงไปไหวพ้ระที�วดักวางตุง้ ที�ชาวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวีPยน
ใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล ที�นับถือกวนอู มีเรื�องราวใน
สามกก๊ รอบสถานที�แห่งนี> นําชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาว
จนี ชมสะพานญี�ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ�งเชื�อว่า
ถูกสรา้งเพื�อเชื�อมคนในชุมชนหลากหลายเชื>อชาติเขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี ซึ�งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที�ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีน
เขา้เมื�อศตวรรษที� 17 ใหท่้านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ  ต่อดว้ยการชอ้ปปิ> งสินคา้
พื>นเมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ�งเป็นสัญลักษณ์ เมือง
ฮอยอัน เสื>อปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย  (ชุดประจําชาติ
เวยีดนาม)นําท่านชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิอ่อน ที�มีชื�อเสียงโด่งดังไปทั�วโลกในงานฝีมือ
การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนั>นนําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร) 
พกัท ี� Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 
Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

นจกั 
วนัที�4 ดานงั-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึNง ตั >งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่
ที�สุดของเมอืงดานัง เป็นสถานที�ศักดิiส ิทธิi ที�รวบรวมความเชื�อ ความศรัทธาของธาตุทั >ง
หา้และจติใจของผูค้นอยู่ในที�นี>  ภายในวหิารใหญ่ของวัด เป็นสถานที�บูชา เจา้แม่กวนอิม
และเทพองค์ต่างๆตามความเชื�อของชาวบา้นแถบนี> นอกจากนี>ยังมีรูปปั>นเจา้แม่กวนอิม 
ซึ�งมคีวามสูงถงึ 67 เมตรสูงที�สุดในเวยีดนาม ตั >งอยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35 เมตร ยืนหัน
หลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที�ออกไปหาปลานอก
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ชายฝั�งและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี>
นอกจากเป็นสถานที�ศักดิiส ิทธิiที�ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอีกหนึ�ง
สถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงาม เป็นอีกหนึ�งจุดที�สามารถมองวิว เมืองดานังไดส้วยงามมาก 
นําท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที�รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที�นิยมทั >งชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาท ิเสื>อเวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื>นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย 
(ชุดประจําชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที�ระลกึมากมายเพื�อฝากคนที�บา้น นําทานเดินทางสู่
ท่าอากาศยานเมอืงดานัง เพื�อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

12.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอรเ์อเชยี เที�ยวบินที� FD 
637 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชั�วโมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเคร ื�องด ื�มบนเคร ื�อง 
13.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� ค่าตัPวเครื�องบนิโดยสารชั >นประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชื>อเพลงิ 
� ค่าที�พักหอ้งคู่ ดังที�ระบุในรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
� ค่าอาหาร ดังที�ระบุในรายการ 
� ค่าเขา้ชม ดังที�ระบุในรายการ 
� ค่ารถนําเที�ยว ดังที�ระบุในรายการ 

ค่าประกนัอุบัตเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง **ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ สอบถามเพิ�มเตมิไดท้ี�
เจา้หนา้ที�** 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

� ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิิบาร์ ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

� ค่าปรับ สําหรับนํ>าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรัม) 
� ค่าทําหนังสอืเดนิทาง  
� ค่าธรรมเนียมเชื>อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มเตมิในภายหลัง 
� คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิ�น วนัละ่ 150 ตอ่ทา่น/600 บาทตอ่ทปิ 
�   ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 
เง ื�อนไขการสาํรองท ี�น ั�ง 

� กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้ม
กบัเตรยีมเอกสารส่งใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

� การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าที�
พักและตัPวเครื�องบนิ มฉิะนั >นจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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� หากท่านที�ตอ้งการออกตัPวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั >ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิiไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ>น 

� หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทัวรทั์ >งหมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปลี�ยนโปรแกรม (โปรดอ่านใหล้ะเอยีดก่อนจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไมไ่ดท้กุกรณี // ยดึคา่มดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 
**โปรแกรมนี*เปลี�ยนวนัเดนิทางไมไ่ด ้// เปลี�ยนจองโปรแกรมอื�นไมไ่ด*้* 

**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางว่าเดนิทางแน่นอนก่อนส่งใหเ้จา้หนา้ที� เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไม่ได ้
(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ)** 

 

 
� ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงินทั >งหมด (แต่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้

เดนิทางได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง) 
 

หมายเหตุ 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่าง

นอ้ย 10 ท่าน ในกรณนีี>บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ >งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี> เมื�อเกดิเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณทีี�สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 

� กรณผูีเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่ว่าเหตุผลใด  ๆ
กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิiในการ ไม่คนืค่าทัวรทั์ >งหมด 
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