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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย.์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดานัง-เว-้เจดียเ์ทยีนมู่-สุสานกษตัริยไ์คดิงห-์ตลาด Dong Ba-ลงเรอืมงักรล่องแม่น ้ าหอม (-/-/เยน็) 

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วยB์angkok Airway (PG) 

โดยมเีจา้หน้าทีอ่  านวยความสะดวกแกทุ่กทา่น 

11.00น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานังโดยเที่ยวบนิ PG 947** บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง** 

12.35 น. เดินทางถงึ สนามบนิ ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที ่

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่ง 

หาดทรายขาว และ ภูเขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าทีส่  าคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั4 ของ 

ประเทศเวยีดนามเมอืงนี้ เจริญและเตบิโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็น 

เมอืงท่าทีส่  าคญั 

จากน ัน้ เดินทางเขา้สู่ เมอืงเว ้เมอืงทีม่คีวามเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงาม 

และทรงคุณค่าวฒันธรรมทีม่แีบบฉบบัของตนเอง เว ้จงึไดร้บัการยืนยนัจาก องค ์

การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให ้

เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียู่ในประเทศเวยีดนามใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง น าท่านเยี่ยมชมพระราชวงัหลวงของกษตัริยร์าชวงศ ์

เหวยีนพระราชวงัแห่งนี้สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นทีป่ระทบัของ 

พระมหากษตัริยร์าชวงศ์เหวยีน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งนี้ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็น 

มรดกตกทอดอนัยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ ไดถู้กสรา้งขึ้นตามแบบแผนความเชือ่ของ 

จนีจากน ัน้อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ต ัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้หอม 

รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ท ัว่ไป 

ค า่       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

จากน าทา่น ลงเรือมงักรลอ่งแมน่ ้ าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพื้ นเมอืง 

พกัที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่อง เจดียเ์ทยีนมู่-สุสานกษตัรยิไ์คดิงห-์เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นก ัม๊ทาน-นัง่เรอืกระดง้ฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกีย๋น-บา้น

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

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมหลงัอาหาร น าทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมูท่รงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสูงลดหล ัน่กนั 7 ช ัน้ซึ่งแต่ละ

ช ัน้แทนภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ ต ัง้เด่นอยู่ริมฝัง่แม่น า้หอม 

จากนั้น  น าทา่นชม สุสานกษตัริยไ์คดงิหสุ์สานแห่งนี้ เป็นเพยีงสุสานเดียวทีม่กีารผสมผสาน 

ระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปตัยกรรมตะวนัตก  ทางเดินขึ้นสุสานไดร้บั 

การตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า    

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  

เดนิทางสู ่“เมืองโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอนัน ัน้อดีตเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทีส่  าคญัแห่งหนึ่งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

เป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็น เมอืงมรดก

โลกทางวฒันธรรมเนื่องจากเป็นสถานทีส่  าคญัทางประวตัศิาสตร์ แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมอืงฮอย

อนัไวไ้ดน้ าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

จากน ัน้  น าท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!

นัง่เรือกระดง้Cam Thanh Water Coconut Villageหมู่บา้น

เลก็ๆในเมืองฮอยอนัต ัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีต

ช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พกัอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของ

คนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม

วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพื้นเมือง ผูช้าย

กบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้ก ันไปมาน าที่พ ายเรือมาเคาะก ันเป็น

จงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าทา่นชมวดัฟุ๊ กเกีย๋นเป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น     วดันี้ มจีดุเด่น

อยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบญุต่ออายุโดยพธิีสมยัโบราณ คือ การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิ้งไว ้

เพือ่ เป็นสริิมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Skyบา้นโบราณซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดิมชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะดี ชมบา้น

ไมท้ีเ่ก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจบุนัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นทีอ่ยู่อาศัย

ของทายาทรุ่นทีเ่จ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปตัยกรรมของจีน ญี่ปุ่ น และ

เวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบูตคิ ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึ่งใกลแ้ม่น า้ทูโบนมีประตูออกไม ้



 

สามารถชมววิทวิทศัน์และเหน็เรือพายสญัจรไปมาในแม่น า้ทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีน าชม   สะพานญี่ปุ่ นซึ่งสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ น

เมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิ์สทิธ์ิ  ทีส่รา้งขึ้นเพือ่สวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญี่ปุ่ นเชือ่ว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ภิพ

ส่วนตวัอยู่ทีอ่นิเดียและหางอยู่ทีญ่ี่ปุ่ น ส่วนล  าตวัอยู่ทีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่งักรพลกิตวัจะเกิดน า้ท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่ นจึง

สรา้งสะพานนี้ โดยตอกเสาเขม็ลงกลางล  าตวัเพื่อก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพบิตัิขึ้นอกี ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่ นและที่

ฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวท่านสามารถซื้อของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลบับา้นได ้

อกีดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั**โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel  หรือเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** 

 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  ฮอยอนั-นัง่กระเชา้ข้ึนเขาบาน่าฮลิล -์ดานัง-วดัลินหอ์ึง๋-สะพานมงักร                 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทกุทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล  ์

ซึง่อยู่ห่างจากเมอืงฮอยอนั1 ช ัว่โมงบานาฮลิลเ์ป็นทีต่ากอากาศทีด่ีทีสุ่ดในเวยีด 

นามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร ัง่เศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนน 

ออ้มขึ้นไปบนภูเขาสรา้งทีพ่กัโรงแรมสิง่อ  านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ใชเ้ป็นสถาน 

ทีพ่กัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีน่ ัง่กระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงาม 

เราจะไดเ้หน็ววิธรรมชาตทิ ัง้น า้ตก Toc Tienและล  าธาร Suoi no (ในฝนั) 

จากนั้น นัง่กระเชา้ข้ึนสูบ่านาฮลิลก์ระเชา้แห่งบานาฮลิลน์ี้ ไดร้บัการบนัทกึสถติโิลกโดย 

World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวทีสุ่ดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะ 

มคีวามยาวท ัง้สิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีสู่งทีสุ่ดที ่1,294 เมตรนกัท่อง 

เทีย่วจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยต า่กว่ากระเชา้พรอ้มอากาศ 

บริสุทธ์ิอนัสดชื่นจนท าใหท่้านอาจลมืไปเสียดว้ยซ  า้ว่าทีน่ี่ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเฉลีย่ตลอดท ัง้ปีประมาณ 10 องศา

เท่าน ัน้จดุทีสู่งทีสุ่ดของบานาฮลิลม์คีวามสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าทีอ่ดุมสมบูรณ์ 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบาน่าฮลิล ์

บ่าย  จดุทีส่รา้งความตืน่เตน้ใหน้กัท่องเทีย่วมองดูอย่างอลงัการทีซ่ ึง่เตม็ไปดว้ยเสน่ห ์

แห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยัทีส่วนสนุก The Fantasy Park 

(รวมค่าเครื่องเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผสีงิทีไ่ม่รวมใหใ้นรายการ) 

ทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของบาน่าฮลิลท่์านจะไดพ้บกบัเครื่องเลน่ในหลายรูปแบบเช่นทา้ 

ทายความมนัสข์องหนงั 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครื่องเลน่ 



 

เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหวัตลอดไปจนถงึระทกึขวญัส ัน่ประสาทอกีมากมายหรือชอ้ปป้ิงซื้อของ 

ทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายทีร่อท่านพสูิจนค์วามมนัสก์นัอย่างเตม็ทีใ่หท่้านได  ้

สนุกสนานต่อกบัเครื่องเลน่นานาชนิดอย่างจใุจ 

จากน ัน้ แวะสกัการะ วดัลนิหอ์ึง๋เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานงัภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานที่ 

บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต่์างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้นอกจากนี้ยงัมรูีปปัน้ปูน 

ขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตรต ัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยืนหนั 

หลงัใหภู้เขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก 

ชายฝัง่วดัแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธ์ิทีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงั 

เป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึ่งจดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืง ดานงั 

พิเศษ!!น าทา่นนัง่รถสามลอ้ซิโคล ่ (Cyclo) ชมเมอืงดานัง ซ่ึงเป็นจุดเดน่และเอกลกัษณข์องเวยีดนาม 

จากนั้น  น าทา่น ชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วดานงัแห่งใหม่ สะพานมงักร 

ไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้ง 

เท่าถนน 6 เลนส ์เชือ่มต่อสองฟากฝัง่ของแม่น า้ฮนั ประเทศเวยีดนามสะพานมงักร 

ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และ 

เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านต ัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปตัยกรรม 

ทีบ่วกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กว่า 

หนึ่งพนัปีมาแลว้ 

ค า่       บริการอาหารเยน็ทีห่อ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั**โรงแรม Galavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** 

 

 
 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่  ดานัง-ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เชา้/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน ัน้ น าท่านเดินเทีย่วและชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บหุรี่ และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและขาย

สนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงดานงั 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิดานงั 

13.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่PG 948 

*มบีริการอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง * 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/


 

15.15 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทาง ราคาทวัรเ์วียดนามกลาง เว ้ดานังฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บนิ PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กมีเตยีง พกัเด่ียว 

4 ม.ค.61 7 ม.ค.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

11 ม.ค.61 14 ม.ค.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

18 ม.ค.61 21 ม.ค.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

25 ม.ค.61 28 ม.ค.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

8 ก.พ.61 11 ก.พ.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ก.พ.61 18 ก.พ.61 30 14,900 14,900 13,900 3,000 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 30 14,900 14,900 13,900 3,000 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 30 13,900 13,900 12,900 3,000 

8 มี.ค.61 11 มี.ค.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 30 13,900 13,900 12,900 3,000 

12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 30 18,900 18,900 17,900 3,000 

13 เม.ย.61 16 เม.ย.61 30 18,900 18,900 17,900 3,000 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 30 12,900 12,900 11,900 3,000 

 
อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  



 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 
อตัราคา่บริการไมร่วม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไมน่้อย 

กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลิกการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

 วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทุกกรณี 

  4.บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ีผูเ้ดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นไมม่หีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 



 

กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
 

รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอื 

เดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเที่ยว

(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง

หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอสงวน

สทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง** 

 
 


