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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย .  
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เว-้พระราชวงัเว-้ตลาด Dong Ba-ลงเรือมงักรลอ่งแม่น ้าหอม 

                         ( - /-/เย็น) 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

10.10 น. ออกเดินทางสู ่ เมืองดานัง โดยเท่ียวบิน FD 636 ** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการลอ็กท่ีนั่งไปกลบัค่าใชจ้่ายในการลอ็กท่ีนั่งไปกลบั 200 บาท/ท่าน (ตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊แบบ 

Randomไม่สามารถลอ็กท่ีนั่งได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน ในกรณีลอ็กท่ีนั่ง กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ี ณ วนัท าการ

จองทวัรค่์ะ 

11.30 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ี 

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่ง  

หาดทรายขาว และ ภเูขาหินออ่นเป็นเมอืงท่าท่ีส  าคญัและเป็นเมืองใหญ่อนัดับ4 ของ 

ประเทศเวียดนามเมอืงน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็น 

เมอืงท่าท่ีส  าคญั 

จากนัน้ เดินทางเขา้สู่ เมืองเว ้ เมอืงท่ีมคีวามเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงาม 

และทรงคุณค่าวฒันธรรมท่ีมแีบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดร้บัการยืนยนัจาก องค ์

การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให ้

เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมอียู่ในประเทศเวียดนามใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ัว่โมง น าท่านเยี่ยมชมพระราชวงัหลวงของกษัตริยร์าชวงศ ์

เหวยีน พระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นท่ีประทบัของ 

พระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวียน13 พระองค ์พระราชวงัแห่งน้ีตัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็น 

มรดกตกทอดอนัยิ่งใหญ่และงดงามแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึ้ นตามแบบแผนความเชื่อของ 

จีนจากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้หอม 

รอบนอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ ทัว่ไป 
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ค ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   

จากน าท่าน ลงเรือมงักรลอ่งแม่น ้าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง 

พกัท่ี Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 
 

 
 
 

 
 

วนัท่ีสอง เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษัตริยไ์คดิงห-์เมืองโบราณฮอยอนั–วดัฟุ๊ กเกี๋ยน-บา้นโบราณ–สะพานญี่ ปุ่น-ศาลกวนอ ู

                   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม หลงัอาหาร น าท่านชม เจดีย ์เทียนมู่ ทรงเกง๋จีนแปดเหลี่ยมสูงลดหล ัน่กนั 7 ชั้น

ซึง่แต่ละช ัน้แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตัง้เด่นอยู่ริมฝัง่แมน่ า้หอม 

จากนั้น  น าท่านชม สุสานกษัตริยไ์คดิงห ์ สุสานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมกีารผสมผสาน 

ระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปตัยกรรมตะวนัตก  ทางเดินขึ้นสุสานไดร้บั 

การตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อา่    

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  

เดินทางสู ่“เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอนันัน้อดีตเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ท่ีส  าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

และเป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลี่ยนว ัฒนธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็น

เมอืงมรดกโลกทางว ัฒนธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ีส  าคญัทางประวติัศาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแต่ก็ย ังคง

รูปแบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ดน้ าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองฮอยอนั 
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จากนั้น น าท่านชมวดัฟุ๊ กเกี๋ยนเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น    วดัน้ีมี

จุดเด่นอยู่ ท่ีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้

หอย มาจุดท้ิงไวเ้พื่อ เ ป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชม Old House of Tan Skyบ้านโบราณ ซึง่เ ป็นชื่อเจา้ของบา้นเดิมชาว

เวียดนามท่ีมฐีานะดี ชมบา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงามท่ีสุดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจุบนัไดร้บัการอนุรกัษไ์ว ้

เป็นอย่างดี และย ังเป็นท่ีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธิพล

ทางสถาปตัยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮอ็กท าเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีก

สายหน่ึงใกลแ้ม่น า้ทูโบนมปีระตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทัศนแ์ละเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแมน่ า้ทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีน า

ชม  สะพานญี่ ปุ่น ซึง่สรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศกัด์ิสิทธิ์  ท่ีสรา้งขึ้นเพื่อสวด

ส่งวิญญาณมงักร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ิภพส่วนตวัอยู่ท่ีอนิเดียและหางอยู่ท่ีญี่ปุ่น ส่วนล  าตัวอยู่ท่ีเวียดนาม 

เมือ่ใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน า้ท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสรา้งสะพานน้ีโดยตอกเสา เข็มลงกลางล  าตวัเพื่อก  าจดัมนั

จะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัขึ้นอกี ชม ศาลกวนอ ูซึง่อยู่บนสะพาน ญี่ ปุ่นและท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หนา้บา้น 

เพื่อขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซื้อของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้  

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

    น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel  หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

 
 

 
 

 
วนัท่ีสาม  ฮอยอนั-บาน่าฮลิล-์ดานัง-วดัลนิหอ์ึง๋-สะพานมงักร                 (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทุกท่านเดินทางสู ่บานาฮลิล ์ซึง่อยู่ห่างจากเมอืงฮอยอนั1 ขวัโมง 

บานาฮลิลเ์ป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรัง่เศส  

เขา้มาปกครองเวียดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึ้ นไปบนภเูขาสรา้งท่ีพกัโรงแรม 

สิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นในระหว่างการรบระหว่าง 

ท่ีนัง่กระเชา้ดว้ยความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิวธรรมชาติทัง้ 

น า้ตก Toc Tien และล  าธาร Suoi no (ในฝนั) 
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จากนั้น นั่งกระเช้า ข้ึนสู่บานาฮิลล ์ (Ba Na Hill) กระเชา้แห่งบานาฮลิล ์น้ีไดร้ ับการ

บนัทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเ ป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภทNon 

Stopโดยไมห่ยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5 ,042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูง ท่ีสุดท่ี 

1,294 เมตรนกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต า่กว่า

กระเชา้พรอ้มอากาศบริสุทธิ์ อนัสดชื่นจนท าใหท่้านอาจลืมไปเสียดว้ยซ  า้ว่าท่ีน่ี

ไมใ่ช่ยุโรปเพราะอากาศท่ีหนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จุด 

ท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮลิลม์คีวามสูง 1 ,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าท่ีอดุมสมบูรณ ์

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่าฮลิล ์

บา่ย  จุดท่ีสรา้งความต่ืนเตน้ใหน้กัท่องเท่ียวมองดูอย่างอลงัการท่ีซึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์ 

แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ีสวนสนุก The Fantasy Park 

(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผสีิงท่ีไมร่วมใหใ้นรายการ)  

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮลิลท่์านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ 

ทายความมนัสข์องหนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผสีิงและอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมนุ 

เวียนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัส ัน่ประสาทอกีมากมายหรือชอ้ปป้ิงซื้อของท่ีระลึกภายในสวน 

สนุกอย่างจุใจและอกีมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัสก์นัอย่างเต็มท่ีใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบั 

เคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

จากนัน้ แวะสกัการะ วดัลนิหอ์ึง๋ เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมอืงดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ี 

บูชาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต่์างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปปัน้ปูน 

ขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสูงถึง 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยืนหนั 

หลงัใหภ้เูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอก  

ชายฝัง่วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธิ์ ท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงั 

เป็นอกีหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอกีน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมอืง ดานงั  

พิเศษ!!น าท่านนั่งรถสามลอ้ซิโคล ่  (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 

 จากนั้น  น าท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอกีหน่ึงท่ีเท่ียวดานงัแห่งใหม ่ สะพานมงักร 

ไฟสญัลกัษณค์วามส  าเร็จแห่งใหมข่องเวียดนาม ท่ีมคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้ง 

เท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแมน่ า้ฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักร 

ถูกสรา้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และ 

เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013ดว้ยสถาปตัยกรรม 

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

ค ่า       บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรม New Boutique Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว** 

 

 

 

 

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

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็นตลาดสด

และขายสินคา้พื้นเมอืงของเมอืงดานงั 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิดานงั 

12.00 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี  FD637 

** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

13.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 

........................................................................................ 

        อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนามกลาง เว ้ดานัง ฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

4 ส.ค.60 7 ส.ค.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

18 ส.ค.60 21 ส.ค.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

25 ส.ค.60 28 ส.ค.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

1 ก.ย.60 4 ก.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 
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8 ก.ย.60 11 ก.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

15 ก.ย.60 18 ก.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 ก.ย.60 25 ก.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

29 ก.ย.60 2 ต.ค.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

4 ต.ค.60 7 ต.ค.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

20 ต.ค.60 23 ต.ค.60 24 15,900 15,900 14,900 3,000 

27 ต.ค.60 30 ต.ค.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

2 พ.ย.60 5 พ.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

10 พ.ย.60 13 พ.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

17 พ.ย.60 20 พ.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

24 พ.ย.60 27 พ.ย.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

2 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 24 15,900 15,900 14,900 3,000 

8 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 24 15,900 15,900 14,900 3,000 

15 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 24 11,900 11,900 10,900 3,000 

22 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 24 14,900 14,900 13,900 3,000 

29 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 24 15,900 15,900 14,900 3,000 

30 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 24 17,900 17,900 16,900 3,000 

31 ธ.ค.60 3 ม.ค.61 24 14,900 14,900 13,900 3,000 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหน้าทวัรน์ าเท่ียวตามรายการ 

- ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถผูช่้วยคนขบัรถ ในอตัรา 600 บาท/ทริปการเดิน/ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ)  

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่น้อย  

กวา่15 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั)  

2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด  

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

 2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ  

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย ท่ีไม่สามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี

เจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

  4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ  

        เดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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 6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทาง

บริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนั งสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลา่ชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิ

เสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว(ซึ่งลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน  

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น รายการเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิ์ ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านได้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**  
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