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โปรแกรมทัวร์
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สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง –
เมืองเว้ – พระราชวังดายโนย – ล่องเรือมังกรแม่น้าหอม – ตลาดองบา
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วัดเจดีย์เทียนมู่ – ร้านเยื่อไผ่ – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
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4

สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุก
แฟนตาซีพาร์ค ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – เมืองโบราณฮอยอัน – ร้านหินอ่อน – สะพาน
ญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม
THANH LICH ROYAL
BOUTIQUE HOTEL
หรือเทียบเท่า
MERCURE FRENCH
VILLAGE BANA HILLS
หรือเทียบเท่า
LAVERDER HOTEL
หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบิน สุวรรณภูมิ – สนามบิน ดานั ง – เมืองดานัง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลิน อึ๋ง – เมืองเว้ – พระราชวังดายโนย –
ล่องเรือมังกรแม่น้าหอม – ตลาดองบา
04.30 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ
และ อ้านวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
07.30 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ964
08.50 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนันน้าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนันออกเดินทางท่องเที่ยวตาม
รายการ
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าส้าคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตังอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพืนที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตังอยู่ในเมืองจ้านวน
หนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงท้าให้เมืองดานังมีอาหารท้าเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมาก
น้าท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูง
ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีท้าเลที่ตังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปักรักษา หลินอึ๋งมี ความหมายว่าสมปรารถนาทุ กประการ ตังอยู่ บนชายหาดบ๊ายบุ ต ในลานวัดมี พระอรหัน ต์ 18 องค์ เป็ นหิ นอ่อ นแกะสลักที่ มี
เอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง เมือง
เว้ตังอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้าหอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในต้าแหน่งที่ใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวี ยดนามใต้
โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งที่ระดมยิงและถูก
ระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากถูกกลุ่มผู้น้าคอมมิวนิสต์แ ละชาว
เวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากที่แนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถาน
บางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน
น้าท่านเดินทางสู่ พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่ได้รับ
การขึ นทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก เป็ น พระราชวั งแห่ ง สุ ด ท้ า ยของราชวงศ์ เหงีย นที่
ปกครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อลังการเป็น
อย่ า งยิ่ ง พระราชวั งไดโนย จ้ า ลองแบบมาจากพระราชวั งกู้ ก ง หรื อ พระราชวั ง
ต้ อ งห้ า ม ที่ ยิ่ งใหญ่ ข องกรุ งปั ก กิ่ ง ประเทศจี น มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย มจั ตุ รั ส
ล้ อ มรอบด้ ว ยคู น้ า ขนาดใหญ่ ทั งสี่ ด้ า น เนื อที่ ป ระมาณ 5 ตารางกิ โลเมตร และ
พระราชวังแห่งนีใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุก

หลังจากนันน้าท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น้าหอม ล่องเรือมังกรแม่น้าหอม (DRAGON BOAT) เพื่อชมศิลปะการแสดงที่เคยจั ดถวายในราชส้านักของ
กษัตริย์เวียดนาม เป็นเรือมังกร 2 หัว จ้าลองมาจากเรือราชพาหนะในสมัยราชวงศ์เหงียน
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปปิ้งที่เมืองเว้ เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน้าเข้าจากจีน
เช่นเสือผ้า กระเป๋าเดินทาง
ที่พัก THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Day2 วัดเจดีย์เทียนมู่ – ร้านเยื่อไผ่ – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์
การเมืองของเวียดนาม วัดแห่งนีถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และ
มีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8
เหลี่ยม สูงทังหมด 7 ชัน แต่ละชันเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
โดยเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัดเจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตินสีฟ้า ที่ถูกเก็บรักษาและ
จัดแสดงไว้ภายในวัด แห่ งนี โดยมี ป ระวัติ ว่า พระภิ กษุ ทิ กกวางหยก วัย 73 ปี เจ้ า
อาวาสวัดเทียนมู่ได้ใช้รถคันนีเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์
ซิตี ในปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น การประท้ วงรัฐ บาลพระองค์ น้ าท่ านเดิ น ทางสู่ ร้า นเยื่ อ ไผ่
(BAMBOO SHOP) ร้ า นขายสิ น ค้ า พื นเมื อ ง สิ น ค้ า ที่ ท้ า มาจากไม้ ไผ่ เป็ น สิ น ค้ า
OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามให้ท่านให้เลือกซือเพื่อเป็นของฝาก
เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น **น้าท่านชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุกใกล้ๆกับร้านอาหาร
น้าท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร
เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครังที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ท้า
ให้บานาฮิลล์ถูกทิงร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครังในปี 2009
นั่ ง กระเช้ าไฟฟ้ า ซั น เวิล ด์ บานาฮิ ล ส์ (SUN WORLD BANA HILLS) ดื่ ม ด่้ าไปกั บ วิ ว
ทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียว
แบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ ฮิลล์อันเก่าแก่ของ
บานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส
บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ
ท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาว
ฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ นไปบนภูเขา สร้างที่พัก
สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทังปี
อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส
ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง

Day3 สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต –
เมืองโบราณฮอยอัน – ร้านหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กิจกรรมที่น่าสนใจ
น้าท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่ง
อยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตังอยู่ใน
ต้าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่ างมาก ท่ านสามารถถ่ ายรูป ภาพวิวเขาบาน่ าฮิล ล์ ในวิ วพาโนรามา 360
องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม
น้ า ท่ า นชม สวนดอกไม้ แ ห่ ง ความรั ก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็ น สวน
ดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถ
ถ่ายรูป ออกมาได้ ส วยงามอย่ างมาก โดยในแต่ล ะเดื อนก็ จ ะมีก ารจัด ตกแต่ ง
ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
น้ า ท่ า น สั ก ก าระพ ระพุ ท ธรู ป ห ลิ น อึ๋ ง (LINH UNH PAGODA) เป็ น
พระพุ ทธรูป หินองค์ใหญ่ ตังตระหง่านบนยอดเขาแห่ งนี ให้ท่ านได้ขอพรเพื่ อ
ความเป็นมงคล
น้าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่น
หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง
เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบัม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวน
สนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขีผึง)
เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

น้าท่านเดินทางซือของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตังอยู่ริมแม่น้าฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย
ของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น
จากนันน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นีคือการได้ขึนไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอก
ซอย ได้ทังวิว ได้ทังชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม น้าท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมีสินค้ามากมาย
น้าท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนีเนื่องจากสะพานแห่ง
นีสร้างขึนโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึนข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชน
ชาวญี่ปุ่นมาตังรกรากอยู่ และสร้างขึนท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอัน
นี สร้างขึนตังแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนีก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้าง
ด้วยวัสดุทังไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์
ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี
น้าท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้า
ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนีเคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนีคือ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒ นธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้ านแห่งนี หมายเหตุ:ท่าน
สามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของท่าน
ค่้า บริหารอาหารค่้า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก LAVENDER HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้ า ท่ า นชม สะพานมั งกร (DRAGON BRIDGE) อี ก หนึ่ งที่ เที่ ย วแห่ งใหม่ สะพานที่ มี ที่ มี ค วามยาว 666 เมตร ความกว้ า งเท่ าถนน 6 เลน ด้ ว ย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้าฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38
ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่ งสะพานมังกรแห่งนีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้า
คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที
น้าท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ
ได้เวลาอันสมควร น้าท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.10 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ965
11.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 3 ท่าน

วันเดินทาง

ราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน

11 – 14 สิงหาคม 2565

15,990

16,590

4,500

12 – 15 สิงหาคม 2565

15,990

16,590

4,500

26 – 29 สิงหาคม 2565

13,990

14,590

4,500

02 – 05 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

03 – 06 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

09 – 12 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

10 – 13 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

16 – 19 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

17 – 20 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

23 – 26 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

24 – 27 กันยายน 2565

13,990

14,590

4,500

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2565

13,990

14,590

4,500

06 – 09 ตุลาคม 2565

14,990

15,590

4,500

07 – 10 ตุลาคม 2565

14,990

15,590

4,500

08- 11 ตุลาคม 2565

14,990

15,590

4,500

09 – 12 ตุลาคม 2565

12,990

13,590

4,500

13 – 16 ตุลาคม 2565

15,990

16,590

4,500

16 – 19 ตุลาคม 2565

13,990

14,590

4,500

20 – 23 ตุลาคม 2565

15,990

16,590

4,500

21 – 24 ตุลาคม 2565

15,990

16,590

4,500

22 – 25 ตุลาคม 2565

15,990

16,590

4,500

23 – 26 ตุลาคม 2565

15,990

16,590

4,500

24 – 27 ตุลาคม 2565

13,990

14,590

4,500

(เนื่องจากเป็นห้องพักส้าหรับ
4 ท่าน จึงมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ )

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท **
อัตราค่าบริการส้าหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *
*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท/ท่าน*

ราคา
ห้องพักเดี่ยว

ส้าคัญโปรดอ่าน
1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าก่อ นเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช้าระเงินมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และช้าระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ
เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% เท่านัน
2. อัตราค่าบริการนี จ้าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ้านวน 15 ท่าน ขึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ้านวนที่ก้าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนท้าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน้าจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน้าเท่านัน
4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท้าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
5. ในกรณีที่ภาครัฐทังไทย และประเทศปลายทางมีข้อก้าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส่วนนีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

