
 
 

   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย.์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดานัง-เว-้เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษตัริยไ์คดิงห-์ตลาด Dong Ba-ลงเรือมงักรลอ่งแม่น้ําหอม (-/-/เย็น) 

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วยB์angkok Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ที่อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

 

 

 

 

11.00น. ออกเดินทางสู่เมืองดานงัโดยเที่ยวบนิ PG 947** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิ่นทีเ่วยีดนาม เท่ากบั

ประเทศไทย) เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั4 ของ 

ประเทศเวยีดนามเมอืงน้ีเจริญและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญั 

จากนัน้ เดนิทางเขา้สู่ เมืองเว ้เมอืงทีม่คีวามเจริญรุ่งเรืองในอดตี โบราณสถานอนังดงาม 

และทรงคุณค่าวฒันธรรมทีม่แีบบฉบบัของตนเอง เว ้จงึไดร้บัการยนืยนัจาก องค ์

การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให ้

เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียู่ในประเทศเวยีดนามใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านเยี่ยมชมพระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศ ์

เหวยีนพระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นทีป่ระทบัของ 

พระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวยีน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ีต ัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็น 

มรดกตกทอดอนัยิ่งใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของ 

จนีจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้หอม 

รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ท ัว่ไป 

คํา่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

จากนําท่าน ลงเรอืมงักรล่องแม่น้ําหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีื้นเมือง 

พกัที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 
 

 
 
 
 



 
 

วนัที่สอง เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษตัริยไ์คดิงห-์เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นกัม๊ทาน-นัง่เรือกระดง้ฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกีย๋น-บา้น

โบราณ-สะพานญี่ปุ่ น-ศาลกวนอู (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมหลงัอาหาร นําท่านชม เจดียเ์ทยีนมู่ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสูงลดหล ัน่กนั 7 ชัน้ซึ่งแต่ละ

ชัน้แทนภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ ต ัง้เด่นอยู่ริมฝัง่แม่น า้หอม 

จากนั้น  นําท่านชม สสุานกษตัรยิไ์คดิงหส์ุสานแห่งนี้ เป็นเพยีงสุสานเดยีวทีม่กีารผสมผสาน 

ระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปตัยกรรมตะวนัตก  ทางเดนิขึ้นสุสานไดร้บั 

การตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า    

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  

เดินทางสู ่“เมืองโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอนันัน้อดตีเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทีส่  าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

เป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมอืงมรดก

โลกทางวฒันธรรมเนื่องจากเป็นสถานทีส่  าคญัทางประวตัศิาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมอืงฮอย

อนัไวไ้ดน้ าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม !!

นัง่เรอืกระดง้Cam Thanh Water Coconut Villageหมู่บา้น

เลก็ๆในเมอืงฮอยอนัต ัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดตี

ช่วงสงครามทีน่ี่เป็นทีพ่กัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของ

คนทีน่ี่คอื อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม

วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพื้นเมอืง ผูช้าย

กบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ ายเรือมาเคาะกนัเป็น

จงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

 
 
 
 
 
 
จากนั้น นําท่านชมวดัฟุ๊ กเกีย๋นเป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น     วดัน้ีมจีดุเด่น

อยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบญุต่ออายุโดยพธิสีมยัโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิ้งไว ้

เพือ่ เป็นสริิมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Skyบา้นโบราณซึ่งเป็นชื่อเจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้น

ไมท้ีเ่ก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจบุนัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ีและยงัเป็นทีอ่ยู่อาศยั

ของทายาทรุ่นทีเ่จด็ของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธพิลทางสถาปตัยกรรมของจนี ญี่ปุ่ น และ

เวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮอ็กท าเป็นรา้นบูตคิ ดา้นหลงัตดิถนนอกีส ายหน่ึงใกลแ้ม่น า้ทูโบนมปีระตูออกไม ้



 
 

สามารถชมววิทวิทศันแ์ละเหน็เรือพายสญัจรไปมาในแม่น า้ทูโบนไดเ้ป็นอย่างดนี าชม   สะพานญี่ปุ่ นซึ่งสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น

เมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศกัดิ์สทิธิ์  ทีส่รา้งขึ้นเพือ่สวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่ าม ีมงักรอยู่ใตพ้ภิพ

ส่วนตวัอยู่ทีอ่นิเดยีและหางอยู่ทีญ่ี่ปุ่ น ส่วนล าตวัอยู่ทีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่งักรพลกิตวัจะเกิดน า้ท่วมหรือแผ่นดนิไหว ชาวญี่ปุ่ นจงึ

สรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล  าตวัเพือ่ก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพบิตัขิ ึ้นอกี ชม ศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่ นและที่

ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วท่านสามารถซื้อของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลบับา้นได ้

อกีดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel  หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม  ฮอยอนั-นัง่กระเชา้ข้ึนเขาบาน่าฮลิล-์ดานัง-วดัลนิหอ์ึง๋-สะพานมงักร                 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําทกุท่านเดินทางสู ่บานาฮลิล ์

ซึ่งอยู่ห่างจากเมอืงฮอยอนั1 ชัว่โมงบานาฮลิลเ์ป็นทีต่ากอากาศทีด่ทีีสุ่ดในเวยีด 

นามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร ัง่เศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนน 

ออ้มขึ้นไปบนภเูขาสรา้งทีพ่กัโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ใชเ้ป็นสถาน 

ทีพ่กัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีน่ ัง่กระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงาม 

เราจะไดเ้หน็ววิธรรมชาตทิ ัง้น า้ตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝนั) 

จากนั้น นัง่กระเชา้ขึ้นสูบ่านาฮลิลก์ระเชา้แห่งบานาฮลิลน้ี์ไดร้บัการบนัทกึสถติโิลกโดย 

World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวทีสุ่ดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะ 

มคีวามยาวท ัง้สิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีสู่งทีสุ่ดที ่1,294 เมตรนกัท่อง 

เทีย่วจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยต า่กว่ากระเชา้พรอ้มอากาศ 

บริสุทธิ์อนัสดชื่นจนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ า้ว่าทีน่ี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศทีห่นาวเยน็เฉลีย่ตลอดท ัง้ปีประมาณ 10 องศา

เท่านัน้จดุทีสู่งทีสุ่ดของบานาฮลิลม์คีวามสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าทีอ่ดุมสมบูรณ์ 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบาน่าฮลิล ์

บ่าย  จดุทีส่รา้งความตื่นเตน้ใหน้กัท่องเทีย่วมองดูอย่างอลงัการทีซ่ึ่งเตม็ไปดว้ยเสน่ห  ์

แห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยัทีส่วนสนุก The Fantasy Park 

(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผสีงิทีไ่ม่รวมใหใ้นรายการ) 

ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮลิลท์่านจะไดพ้บกบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ 



 
 

ทายความมนัสข์องหนงั 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอื่นๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครื่องเล่น 

เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหวัตลอดไปจนถงึระทกึขวญัส ัน่ประสาทอกีมากมายหรือชอ้ปป้ิงซื้อของ 

ทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายทีร่อท่านพสูิจนค์วามมนัสก์นัอย่างเตม็ทีใ่หท้่านได  ้

สนุกสนานต่อกบัเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจใุจ 

จากนัน้ แวะสกัการะ วดัลนิหอ์ึง๋เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานงัภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่ 

บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต่์างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมรูีปปัน้ปูน 

ขาวเจา้แม่กวนอมิซึ่งมคีวามสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยนืหนั 

หลงัใหภ้เูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก 

ชายฝัง่วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงั 

เป็นอกีหน่ึงสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีน่ึงจดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืง ดานงั 

พเิศษ!!นําท่านนัง่รถสามลอ้ซิโคล่  (Cyclo) ชมเมืองดานงั ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 

จากนั้น  นําท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอกีหน่ึงทีเ่ทีย่วดานงัแห่งใหม่ สะพานมงักร 

ไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้ง 

เท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น า้ฮนั ประเทศเวยีดนามสะพานมงักร 

ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และ 

เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปตัยกรรม 

ทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กว่า 

หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

คํา่       บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 
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วนัที่สี่  ดานัง-ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เชา้/-/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซึ่งก็มสีนิคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บหุรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขาย

สนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงดานงั 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิดานงั 

13.35 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ PG 948 

*มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง * 

15.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนามกลาง เว ้ดานงัฮอยอนั 4 วนั 3 คนื บนิ PG 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พกัเดี่ยว 

17 พ.ค.61 20 พ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

24 พ.ค.61 27 พ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

31 พ.ค.61 3 มิ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

28 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง ) 

- ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
 



 
 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

 วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

  4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้ 

ก่อนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื 

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้ 

- เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 
 


