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เวียดนาม...บูทิค  
บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 

เวียดนามกลาง  
เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 

พิเศษสุด นัง่กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนสู่ยอดเขา บานาฮลิล ์

 
 

 
 
 

 

 
 

จุดเด่นของโปรแกรม 

   เท่ียวชม เมืองเว ้ ชมเจดียเ์ทียนมู ชมสุสานกษัตริยไ์คดิงห ์

  ชมความงาม เมืองฮอยอนั เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม 
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  ชอ้ปป้ิงตลาดดองบา และ ตลาดฮาน 

  ลอ่งเรือชมความงามของแม่น ้าหอมพรอ้มฟังดนตรีพื้นเมือง 

 นั่งกระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนเขาบาน่าฮลิส ์ สนุกสนานกบัสวนสนุก The Fantasy Park 

      น าท่านสกัการะ เจา้แม่กวนอมิ ณ วดัลงิคอ์ ึ้ง 
 พิเศษ !! บุฟเฟ่ตน์านาชาติบนเขาบาน่าฮลิล ์ และอาหาร Seafood  
      พิเศษ Wifion Busเลน่ไดส้ะใจทุกเวลา  
      แถมฟรี!!ชดุซินจ่าว สุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พดัซินจ่าว) 

โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกีย๋น-บา้นโบราณ-ดานัง     ( - /-/เย็น) 

08.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร ์  F สายการบินบางกอกแอรเ์วยB์angkok Airway (PG)โดยมี

เจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.00น. ออกเดินทางสูเ่มืองดานังโดยเท่ียวบิน PG 947** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

12.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นท่ี 

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิ่นท่ีเวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เมืองดานังเป็นเมอืง 

แห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหินออ่นเป็นเมอืงท่าท่ีส  าคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 

4 ของประเทศเวียดนามเมอืงน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลาย 

เป็นเมอืงท่าท่ีส  าคญัน าท่านเดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอนันัน้อดีต 

เคยเป็นเมอืงท่า การคา้ท่ีส  าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนย ์ 

กลางของการ แลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศให ฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดกโลก

ทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานท่ีส  าคญัทางประวติัศาสตร ์ แมว้่าจะผา่นการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมอืงฮอย

อนัไวไ้ดน้ าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

จากนัน้ น าท่านชมวดัฟุ๊ กเกี๋ยนเป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมอืงฮอยอนั 

ใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น    วดัน้ีมจุีดเด่นอยู่ท่ีงานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวย 

งามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอย  

มาจุดท้ิงไวเ้พื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Skyบา้นโบราณ 

ซึง่เป็นชื่อเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามท่ีมฐีานะดี ชมบา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงามท่ี 

สุดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจุบนัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี และ 
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ยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของทายาทรุ่นท่ีเจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสม 

ผสานระหว่างอทิธิพลทางสถาปตัยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคาร 

ติดถนนเหวียนไทฮอ็กท าเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัติดถนนอกีสายหน่ึงใกลแ้มน่ า้ทูโบนม ี

ประตูออกไม ้ สามารถชมวิวทิวทศันแ์ละเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแม่น า้ทูโบนไดเ้ป็น 

อย่างดีน าชม  สะพานญี่ ปุ่นซึง่สรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลาง 

สะพานมศีาลเจา้ศกัด์ิสิทธิ์  ท่ีสรา้งขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมงักร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ิภพส่วนตวัอยู่ท่ีอนิเดียและหาง

อยู่ท่ีญี่ปุ่น ส่วนล  าตวัอยู่ท่ีเวียดนาม เมือ่ใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน า้ท่วมหรือแผน่ดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสรา้งสะพานน้ีโดยตอก

เสาเข็มลงกลางล  าตวัเพื่อก  าจดัมนัจะไดไ้มเ่กิดภยัพิบติัขึ้นอกี ชมศาลกวนอซู ึง่อยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะน า

สินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หนา้บา้น เพื่อขายใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซื้อของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เช่น กระเป๋า

โคมไฟ เป็นตน้ จากนัน้เดินทางสู่ดานงั 

ค ่า  บริการอาหารเย็นณภตัตาคารอิ่มอร่อยกบัอาหารทะเล Seafood 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ดานัง-เว-้บาน่าฮิลล-์เมืองเว-้เจดียเ์ทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น ้าหอมพรอ้มฟงัดนตรพีื้นเมืองบนเรอื 

                                                        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารเชา้น าทุกท่านเดินทางสู ่ บานาฮลิลซ์ ึง่อยู่ห่างจากเมอืงดานงั 25 กิโลเมตร 

บานาฮลิลเ์ป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้ม

ขึ้นไปบนภเูขาสรา้งท่ีพกัโรงแรมสิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นในระหว่างการรบระหว่างท่ีนัง่กระเชา้ดว้ย

ความเสียวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นวิวธรรมชาติทัง้น า้ตกToc Tien และล  าธารSuoi no (ในฝนั) 

จากนัน้  น าท่านนั่งกระเชา้ข้ึนสูบ่านาฮลิล ์ (Ba Na Hill)กระเชา้แห่งบานาฮลิลน้ี์ไดร้บัการบนั 

ทึกสถิติโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภทNon Stop 

โดยไมห่ยุดแวะมคีวามยาวทัง้สิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตร 

นกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต า่กว่ากระเชา้พรอ้ม 
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อากาศบริสุทธิ์อนัสดชื่นจนท าใหท่้านอาจลืมไปเสียดว้ยซ  า้ว่าท่ีน่ีไมใ่ช่ยุโรปเพราะ 

อากาศท่ีหนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮลิลม์ีความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าท่ี

อดุมสมบูรณ ์

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนเขาบาน่าฮลิล ์

บา่ย  จุดท่ีสรา้งความต่ืนเตน้ใหน้กัท่องเท่ียวมองดูอย่างอลงัการท่ีซึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์ 

แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ีสวนสนุก The Fantasy Park 

(รวมค่าเคร่ืองเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผีสงิท่ีไม่รวมใหใ้นรายการ)  

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮลิลท่์านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทาย 

ความมนัสข์องหนงั 4D, ระทึกขวญักบับา้นผสีิงและอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆ 

เคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวียนหวัตลอดไปจนถึงระทึกขวญัส ัน่ประสาท 

อกีมากมายหรือชอ้ปป้ิงซื้อของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากม ายท่ี 

รอท่านพิสูจนค์วามมนัสก์นัอย่างเต็มท่ีใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานา 

ชนิดอย่างจุใจ  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั น าท่านเดินทางเขา้สู่เมอืงเว  ้

เมืองเว ้ เมอืงท่ีมคีวามเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า 

 วฒันธรรมท่ีมแีบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดร้บัการยืนยนัจาก องคก์ารยูเนสโก 

 

ประกาศขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลก 

WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมอียู่ในประเทศเวียดนาม 

จากนัน้ น าท่านชมเจดียเ์ทียนมูทรงเกง๋จีนแปดเหลี่ยมสูงลดหล ัน่กนั 7 ชัน้ซึง่แต่ละช ัน้แทน 

ภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ตัง้เด่นอยู่ริมฝัง่แมน่ า้หอมจากนัน้น าท่านเยี่ยมชม 

พระราชวงัหลวงของกษัตริยร์าชวงศเ์หวยีนพระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2348 

ในสมยัยาลองเคยเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวียน13 พระองค ์  

พระราชวงัแห่งน้ีตัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็นมรดกตกทอดอนัยิ่งใหญ่และงดงามแห่งน้ีได ้

ถูกสรา้งขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน 

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงท่ีตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้หอมรอบนอกจะเป็น 

สินคา้ของท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ ทัว่ไป 

ค ่า       บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร  น าท่านลงเรือมงักรลอ่งแม่น ้าหอม 

พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพื้นเมอืง พกัท่ี Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 
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วนัที่สาม เมืองเว-้สุสานกษัตริยไ์คดิงห-์วดัลิงคอ์ึ้ง-สะพานมงักร-เมืองดานัง                             (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น ำท่านชมสุสานกษัตริยไ์คดิงหสุ์สานแห่งน้ีเป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมกีารผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออกเขา้กบั
สถาปตัยกรรมตะวนัตก  ทางเดินขึ้นสุสานไดร้บัการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโออ่่า    

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่เมอืงดานงั 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านแวะสกัการะ วดัลนิหอ์ึง๋เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมอืงดานงัภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็น 

สถานท่ีบูชาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต่์างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมี 

รูปปัน้ปูนขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสูงถึง 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตร 

ยืนหนัหลงัใหภ้เูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอก  

ชายฝัง่วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธิ์ ท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงั 

เป็นอกีหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอกีน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมอืงดานงั  

จากนั้น   น าท่านชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอกีหน่ึงท่ีเท่ียวดานงัแห่งใหม ่ สะพานมงักร ไฟสญัลกัษณค์วามส  าเร็จแห่งใหมข่อง

เวียดนาม ท่ีมคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแมน่ า้ฮนั ประเทศเวียดนามสะพาน

มงักรถูกสรา้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปตัยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่ ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของเวียดนาม

เมือ่กว่าหน่ึงพนัปีมาแลว้ 

ค ่า       บริการอาหารเย็นท่ีหอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

 

 

 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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วนัที่ส่ี ดานัง-ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                             (เชา้/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็นตลาดสดและ

ขายสินคา้พื้นเมอืงของเมอืงดานงั 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิดานงั 

13.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี  PG 948 

15.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้ืม 
........................................................................................ 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

ตารางวนัเดินทาง ราคาทวัรเ์วียดนามกลาง เว ้ดานังฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พกัเด่ียว 

7 ต.ค.59 10 ต.ค.59 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

19 ต.ค.59 22 ต.ค.59 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

4 พ.ย.59 7 พ.ย.59 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

9 พ.ย.59 12 พ.ย.59 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 พ.ย.59 26 พ.ย.59 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

2 ธ.ค.59 5 ธ.ค.59 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

23 ธ.ค.59 26 ธ.ค.59 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

6 ม.ค.60 9 ม.ค.60 34 14,900 14,900 13,900 3,000 

13 ม.ค.60 16 ม.ค.60 34 15,900 15,900 14,900 3,000 

10 ก.พ.60 13 ก.พ.60 34 15,900 15,900 14,900 3,000 
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17 ก.พ.60 20 ก.พ.60 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

24 ก.พ.60 27 ก.พ.60 34 14,900 14,900 13,900 3,000 

3 มี.ค.60 6 มี.ค.60 34 14,900 14,900 13,900 3,000 

10 มี.ค.60 13 มี.ค.60 34 14,900 14,900 13,900 3,000 

17 มี.ค.60 20 มี.ค.60 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

24 มี.ค.60 27 มี.ค.60 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพักหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหัวหนา้ทัวรน์  าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้ นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซักรีดท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอันเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน

,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทย

และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขับรถผูช่้วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหนา้ทัวรต์ามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   VN08  VNCENTER 4D -PG-W05 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาจองทัวรล่์วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ย 

กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วันหยุดเทศกาล, 

       วันหยุดนักขัตฤกษ ์  

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร ์50%และริบเงินมัดจ าท้ังหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวรท้ั์งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆท้ังส้ิน 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ  

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้าม

ความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

  4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางใน

คณะ 

        เดียวกัน บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหนา้ทัวรไ์ทยร่วม

เดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้  

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือ 

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ )  

-ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
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ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเข ้าประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังส้ิน 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ท้ังหมด 

- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท้ั์งหมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**  

 

 
 

 

 


