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กรุ งเทพ(สนามบินดอนเมือง)-ดานัง-กระเช้าขึน้ บานาฮิลล์-หมูบ่ ้านฝรั่งเศส-สวนสนุก
พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล์
07.00 น.
10.30 น.
12.10 น.

กลางวัน

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์
สายการบินแอร์เอเชีย(FD) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD636 (10.3012.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง
เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผ่านตัวเมือง
ดานั ง (Danang) เมื อ งท่ า สํา คัญ ของเวี ย ดนามกลาง และหมู่บ้า นชาวประมง เมื อ งดานัง มี ค วาม
หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร์ หาดทรายขาวที่ขึน้ ชื่อ วิวที่สวยงามของภูเขาหิน
อ่อน รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ที่ทาํ ให้นกั ท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนั่งกระเช้าขึน้ สู่บานาฮิลล์(BanaHills) ตื่นเต้นตื่นตากับกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่หยุด
แวะพักมีความยาวทัง้ สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศ

เย็นๆ บ้างครัง้ เมฆจะลอยตํ่า ลงมาสัมผัสกับกระเช้าที่เรานั่งอยู่ จากนัน้ ให้ท่านได้สมั ผัสหมู่บ้านฝรั่งเศส
(French Village) ที่การก่อสร้างได้รบั แรงบันดาลใจมาจากหมู่บา้ นของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 บานา
ฮิลล์แต่เดิมเคยเป็ นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้ แต่สมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะ
ถูกทิง้ ร้างและได้รบั การปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ นําท่านพบกับวิลล่าสวยงาม
แบบฝรั่งเศส สวนดอกไม้ วัด ร้านอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีเรียกได้ว่าเป็ นเหมือนดิสนีย์
แลนด์ของเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวนสนุ กบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค (Fantasy Park) (รวมค่า
เครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเว้นยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ ึง้ ที่ไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้
เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้ แต่แบบ
เด็กๆ จนถึงตื่นเต้นแบบผูใ้ หญ่ ไม่ว่าจะเป็ น รถบัม้ TOWER DROP ม้าหมุน ปลาหมึกยักษ์ ยิงปื น เครื่อง
เล่น 3D 4D 5D เป็ นต้น หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ทกุ มุมสวยๆ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ)
พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว
กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง
***หมายเหตุ สําหรับห้องพักบนบานาฮิลล์ห้องพักครอบครัว 3 ท่าน ***

- ห้อง Family Superior (เตียง 2 ชั้น 1 เตียง, เตียงใหญ่ 1 เตียง) เพิ่ม 300 บาทต่อท่าน
- เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล์ 1 คืน เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน

2

บานาฮิลล์-สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์-เจ้าแม่กวนอิม-สะพานมังกร
คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

กลางวัน

นํา ท่ า นชมสะพานมื อ สี ท อง (Golden bridge) พลาดไม่ ไ ด้กับ จุ ด ถ่ า ยรู ป เก๋ ๆ ที่ ฮิ ต ที่ สุด ในตอนนี ้
ด้านหน้าของสะพานมือสีทองจะเป็ นภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็ นช่วงเช้ามีหมอก
บางๆก็ เป็ นภาพที่สวยงามดังจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็ นสวนสวยสไตล์
ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ มีมุมถ่ายรู ปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์
Debay Wine Cellar ที่มีอโุ มงค์ใต้ดินไว้บ่มไวน์ ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม นําท่านลงกระเช้าเดินทางต่อ
สูต่ วั เมืองดานัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทงั้ ห้าและจิตใจของผูค้ น ภายในวิหารใหญ่
ของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนีย้ ังมีรูปปั้ นเจ้าแม่
กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สดุ ในเวียดนาม ตัง้ อยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้
ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุม้ ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ งและยังมีหิน
อ่อนแกะสลักเป็ นรู ป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนีน้ อกจากเป็ นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยังเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็ นอีกหนึ่งจุดที่
สามารถมองวิว เมืองดานังได้สวยงามมาก นําท่านชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) สัญลักษณ์แห่ง
ใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รบั อิสรภาพและเป็ นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ท่ีมาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน (Carp Dragon) ใกล้กบั สะพาน
มังกรทองเป็ นสัตว์ในตํานานที่พ่นนํา้ จากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็ นอนุสาวรียต์ ้อนรับ
แขกบ้านแขกเมืองของดานัง ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนีม้ ีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้ า

เย็น
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ประดับตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสูงขึน้ ก็จะกลายร่างเป็ นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน
แห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) เป็ นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกั ที่จะมาซือ้ กุญแจคล้องใส่สะพาน
ริมแม่นาํ้ หาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่นาํ้ เจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารู ปหัวใจ และจาก
สะพานแห่งนีท้ างด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
(เมนูสุดฟิ นเวียดนามต้นตําหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้ งญวน,ขนมจีนหมูปิ้ง)
พักที่ Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง-หมูบ่ ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปนุ่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง
หมู่บา้ นเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตัง้ อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่นาํ้ ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็ นที่พกั อาศัยของ
เหล่าทหาร อาชี พ หลักของคนที่ น่ีคือ อาชีพ ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ช มวัฒ นธรรมอัน
สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืน้ เมือง ผูช้ ายกับผูห้ ญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกัน

กลางวัน

เป็ นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนัน้ เดินทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้าน
แกะสลักหินอ่อน ที่มีช่อื เสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝี มือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็ นเมืองทางวัฒนธรรมได้รบั การขึ น้
ทะเบี ยนจากองค์การยูเนสโก ซึ่ง มนต์เ สน่ห ์อยู่ท่ีบา้ นโบราณซึ่งอายุเ ก่าแก่กว่า 200ปี มีหลัง คาทรง
กระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันสถาปั ตยกรรมที่ไม่ซาํ้ แบบทัง้ ในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชม
ย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุง้ )
ฟุกเกวี๋ยนที่นบั ถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็ นความสิรมิ งคล มีเรื่องราวของสาม
ก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพาน
ญี่ปุ่น สะพานเก่าไหลเวียน ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน

เย็น
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หลากหลายเชือ้ ชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสาน
สถาปั ตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ
ต่ อด้วยการช้อ ปปิ ้ ง สิ น ค้าพื ้นเมื องโดยเฉพาะงานฝี มื อ อาทิ ภาพผ้าปั กมื อ อัน วิ จิ ต ร โคมไฟซึ่ ง เป็ น
สัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสือ้ ปั ก กระเป๋ าปั ก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติ
เวียดนาม) จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองดานัง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟูด อิ่มอร่อย และกุ้งมังกร)
พักที่ Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว

ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ตลาดฮาน (Han Market) ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็ นที่นิยมทัง้ ชาวเวียดนามและชาว
ไทย อาทิ เสือ้ เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋ า สินค้าพืน้ เมือง โดยเฉพาะงานฝี มือ อาทิ ภาพผ้าปั กมือ
อันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปั ก กระเป๋ าปั ก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้

เทีย่ ง
12.40 น.
14.20 น.

เป็ นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้ น นําทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
รับประทานอาหารขนมปั ง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียก
อีกชือ่ ว่า "แซนด์วชิ เวียดนาม" (บริการบนรถ)
ออกเดิ น ทางกลั บ สู่ ก รุ ง เทพ โดยสายการบิ น แอร์ เ อเชี ย เที่ ย วบิ น ที่ FD637 (12.40-14.20) ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง
เดินทางถึง กรุ งเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กําหนดการเดินทาง

พฤหัสบดี-อาทิตย์
พฤหัสบดี-อาทิตย์
จันทร์-พฤหัสบดี

01-04 ธันวาคม 2565
08-11 ธันวาคม 2565
28-31 ธันวาคม 2565

ผู้ใหญ่
15,999
15,999
18,999

ราคา
เด็ก
15,999
15,999
18,999

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยว
4,000
4,000
4,000

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์
สําคัญมาก !! กรุ ณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้
ชําระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
รายการทัวร์ส ามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรื องดไปบางรายการได้ตามความเหมาสม โดยไม่ตอ้ งแจ้ง ให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน
หรือเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทัง้ นีจ้ ะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นไปได้ และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงือ่ นไขก่อนการเดินทางแล้ว **
เนื่ องจากเป็ นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วัน เดิน ทางจริง อาจจะมีเ หตุการณ์ท่ี ทาํ ให้ไ ฟล์ท บิน ล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสํารอง

เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์
**ราคานีเ้ ป็ นราคาทัวร์ตงั้ แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ ไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
**สําหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

อัตรานีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.

4.
5.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ
ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาทไม่คมุ้ ครอง โรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
นํา้ ดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่านํา้ หนักกระเป๋ า (นํ้าหนัก 20 กิโลกรัม)
ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รบั การงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้
(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กบั คนไทยสําหรับผูท้ ่ปี ระสงค์พาํ นัก
ระยะสัน้ ในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
ค่าภาษี นาํ้ มันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้ งการใบกํากับภาษี

6.
7.
8.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซัก
รีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนาํ้ หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึ่ง
พอใจในการบริการ)

การจองและการชําระ
1.
2.

3.

4.

5.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเข้าบัญชี ที่
นั่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน้
ส่วนที่เหลือชําระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อน
การเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้ จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
1) หากไม่ชาํ ระมัดจําตามที่กาํ หนด ขออนุญาตตัดที่น่งั ให้ลกู ค้าท่านอื่นที่รออยู่
2) หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
3) เมื่อท่านชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษอย่าง
ตํ่า 2 หน้า เพื่อทําการสํารองที่น่ งั ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่สง่ สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

เงือ่ นไขการออกเดินทาง
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและบริษัท
1.
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผูเ้ ดินทางขัน้ ตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าํ หนดให้มีผูเ้ ดินทาง
ขั้นตํ่า 20 ท่าน หากมีผูเ้ ดินทางไม่ถึงที่กาํ หนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดิ นทาง หากท่านมีไฟล์ท บินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจอง
ไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้
2.
หากกรุ๊ ปคอมเฟิ ร์ม แล้ว ไม่ ส ามารถเลื่อนการเดิน ทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใ ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิ ร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว
ออก ทําให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทงั้ สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ
จอง
3.
การชําระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระเงิน
เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนผูเ้ ดินทางได้ และหากมีความจําเป็ นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุด
เท่าจํานวนเงินมัดจํา ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงือ่ นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ
1.
2.
3.
4.

ยกเลิ ก การเดิ นทาง 45 วั น ไม่เ ก็บ ค่า ใช้จ่า ย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรื อหยุดยาว เช่ น
สงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ทจ่ี ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ชี าํ ระแล้วทัง้ หมด

5.

6.

7.

หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบและคืน
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณี ใ ดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมื อง
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ
กรณีตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ น้ จริ ง ทั้ง หมดทั้ง นี ้ขึ น้ อยู่ กั บ ช่ ว งพี เ รี ย ดวั น เดิ น ทางและ
กระบวนการของแต่ละคณะเป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
กรณีตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่าย
การดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

หมายเหตุสาํ คัญเพิม่ เติม
1.
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่เี กิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ การล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ,
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิการล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้ นีท้ าง
บริษทั จะคํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสําคัญ
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ
ท่ านจะต้องเป็ นผู้รับผิ ดชอบดูแลทรัพ ย์สิน ของมีค่าส่วนตัว ต่างๆของท่านเองหากเกิ ดการสูญ หายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณีท่ีท่านจะใช้
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หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง
ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านชํารุ ด หรือมีตราปั้ มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่า
ไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชําระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ทัง้ หมดไปเรียบร้อยแล้ว
กรณีท่ที างลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิด
จากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์, เด็กอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ, ผูท้ ่ีน่ งั วิล
แชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุ ปร่วมกันเป็ น
รายกรณี
ราคาทัวร์เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็ น
สําคัญ
ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่ าฝื น จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้

ตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่อง
1.

ตั๋วเครื่องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทาง
กลับท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ
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ทางบริษทั ฯ ได้สาํ รองที่น่ งั พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะ
ด้วยสาเหตุใดทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทาํ การออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋ วั Refund) ผูเ้ ดินทาง
ต้องเป็ น ผูร้ อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้ อยู่กบั แต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็ นผูก้ าํ หนด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณี ท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษี นาํ้ มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่น่ งั บนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้า
ไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ท่นี ่งั ตามที่ท่านต้องการได้
กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุ ณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ที่น่ งั Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้ กับข้อกําหนดของสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการด้วยตัวท่านเอง
นํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึน้ เครื่องสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนดหากท่านมีนาํ้ หนักเกินกว่ากําหนด
ท่าน จะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าปรับนัน้ เอง
ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7
วันก่อนเดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้

่ ัก
โรงแรมทีพ
1.

รายการนี ้เ ป็ น เพี ย งข้อ เสนอที่ ต้อ งได้รับ การยื น ยัน จากบริ ษั ท อี ก ครั้ง หลัง จากได้ส าํ รองโรงแรมที่ พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
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การจัดการห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ บู บุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ่ีพกั ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
สําหรับท่านที่พกั ห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้ อยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกัน
หรืออยู่คนละชัน้
กรณีตอ้ งการห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
กรณี ท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในโรงแรมเต็ ม
(บางครัง้ ต้องจองโรงแรมข้ามปี ) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรือบางครัง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง

สําหรับผู้เดินทางทีถ่ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้อยู่ได้สงู สุด 30 วัน

** เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว **
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ **

