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เท่ียวครบ 3 เมืองหลัก เวียดนามกลาง เว ้ดานัง ฮอยอนั นัง่เรือล่องแมน่ ้าหอม 

แมน่ ้าสายหลักของเวท่ี้มีวัฒนธรรมยาวนาน พรอ้มชมการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 

ชมเมืองฮอยอนั เมืองโบราณท่ีมีเสน่หจ์นไดข้ึ้น ทะเบียนมรดกโลก 

เท่ียวเมืองดานัง เมืองทา่ส  าคัญของเวียดนามกลาง อาหารครบทกุม้ือ  

ไมมี่อิสระทานเอง รถบสัปรบัอากาศ พรอ้มฟรี WIFI บนรถบสั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ !!! ของสมนาคณุ 1 ชุด ( ถุงผา้รกัษโ์ลก / พดั / หมวก ) 

ราคาเริ่มตน้เพียง 11,900 บาท พกัระดบั 3 ดาว 

พัก ดานัง 1 คืน // เว ้1 คืน 

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560 
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เดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  

สามารถใชบ้ริการ LOUNGE ของแอรไ์ลนไ์ดท้ี่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ-ดานงั-เมืองเว-้ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม-วดัเทียนมู่ 

08.00น พร้อมกันท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ เจา้หน้าท่ีของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

ทุกท่านสามารถไปใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบ้ริเวณ   ชั้น 

3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ ก่อนเวลา BOADING TIME 

11.00น เหินฟ้าสู่ ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี PG947 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

12.35น เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับ

กระเป๋าสัมภาระ  น าท่านสู่เมือง ดานงั เป็นเมืองใหญ่อันดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็ว

ทั้งขนาดและความส าคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง จากน้ันน าท่านออก

เดินทางสู่เมือง เว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่ างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ

กษตัริย์ในราชวงศเ์หวียน ซ่ึงได้ปกครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝรัง่เศสก็บุกเข ้าโจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.

2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายึดครองบังคับให้พระเจ ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเวไ้ด้กลายเป็นส่วนหน่ึง

ของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เส่ือมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโง

ดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวติัศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ท่ีไร้กาลเวลาของ

สถาปัตยกรรมท่ีล ้ าค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น ้ าหอมด้วย  

โดยน าท่านเดินทาง ผ่านเสน้ทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญ่ีปุ่นและรัฐบาลฝรัง่เศสเป็นผู้ลงทุน

ดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุ โมงค์ท่ี

ขุดลอดใต้ภูเขาท่ียาวท่ี สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหว่างเมือง

ดานังกบัเมืองเว ้  
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จากน้ันน าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น ้ าหอม แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณต้นน ้าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไม้

ป่าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้าสายสั้น  ๆระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน ้ าให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ 

(ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  

จากน้ันเดินทางต่อสู่ วดัเทียนมู่  ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่าง  ๆ

ของพระพุทธเจ้า มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดีย์แห่งน้ี ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทอง

พระพกัตรอ่ิ์มเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมการแสดงดนตรีพ้ืนเมือง 

จากน้ันน าท่านสู่ ถนนคนเดินริมฝัง่แม่น ้าหอม ซ่ึงจะมีชาวเวียดนามน าของมาขาย และชม

บรรยากาศริมแม่น ้าท่ีจะมีนักท่องเท่ียวและคนท้องถ่ินมานัง่เล่นริมน ้า 

เขา้ท่ีพกั NEW STAR HUE HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัท่ีสอง เมืองเว-้พระราชวงัเว-้สุสานจกัรพรรดิตือด๊ึก-ฮอยอนั-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขท่ี 101 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว ้ท่ีสร้างขึ้ นในสมัยพระเจา้ยาลอง ใช้เป็นท่ีรบัรองเช้ือพระวงศ์ระดบัสูง

และนักการทูตต่างประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน 

ผนังตกแต่งด้วยน ้ ามันครัง่สีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของ

จกัรพรรดิราชวงศ์เหวียน  และชม สุสานจกัรพรรดิตือด๊ึก ตามบันทึกกล่าวว่าพระองคไ์ด้ทรง

ออกแบบเองเกือบทั้งส้ิน พระเจา้ตือด๊ึกเป็นโอรสของพระเจ้าเถ่ียวตรี และเป็นจกัรพรรดิองคท่ี์ 4 

แห่งราชวงศ์เหวียนท่ีทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไม้เก่าแก่ริม

ทะเลสาบท่ีรายล้อมดว้ยดอกบัว ซ่ึงพระองค์ทรงใช้เวลาว่างในต าหนักแห่งน้ีนิพนธ์บทกวี และ

พกัผ่อนหย่อนใจดว้ยการตกปลา และอีกท่ีคือต าหนักซุงเคียม ท่ีเก็บรกัษาเคร่ืองเรือน แจกนัและหบี

เคร่ืองประดบั เลยออกไปน าไปสู่สุสานมีหินสลักรูปชา้ง ม้า และขุนนาง ในส่วนของสุสานมีศิลา

จารึกขนาดใหญ่ท่ีกล่าวถึงพระเกียรติคุณและเ ร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นในรัชสมัย  และน าท่าน

เพลิดเพลินกบัการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเวต้ั้งอยู่ติดริมแม่น ้าหอม  มี 2 ชั้น 

ขายทั้งสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ และของใชป้ระจ าวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซ้ือของกัน

อย่างคบัคัง่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอนั ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้ าทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ี

เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่าง

ตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอันไดร้บัความเสียหายจากการสู้รบและแม่น ้ าต้ืนเขิน เมือง

ท่าจึงไปสรา้งขึ้ นท่ีเมืองดานังแทน ท าใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนท่ีสวยงาม 

สรา้งดว้ยไม้มีประตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิมให้

ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตรข์องสถาปัตยกรรม

ท่ีล ้ าค่า น าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น  ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลั งคามุ ง

กระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสร้ าง

เช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กับชาวจีน ชม จ ัว่ฟุกเก๋ียน บ้านประจ าตระกูลท่ีสรา้งขึ้ นเม่ือพ.ศ.2335 อยู่

บนถนนตรนัฝู เป็นท่ีพบปะของผู้คนท่ีอพยพมาจากฟุกเกี้ ยนท่ีมีแซ่เดียวกนั  น าท่านเดินทางสู่ 

บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหน่ึง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหน่ึง 
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เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต 

ดา้นหน้าจะท าเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็น

ท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพักอาศัยหลายส่วน  รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู 

จากน้ันอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ 

ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้ับ

อิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทั้ ง

บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บ้านประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  เขา้ท่ีพกั AURORA HOI AN HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง  

 

วนัท่ีสาม ดานงั-นมัสการเจา้แม่กวนอิม วดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานงั- กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วดัหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่

ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตั้งอยู่

บนฐานดอกบัวส ง่างาม  ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึ งมี

ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 

องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซ่ึงแฝงไว้

ดว้ยคติธรรมอย่างลึกซ้ึง จากน้ันน าท่านชมวิวท่ี จุดชมวิวบนภูเขาลิง ท่ีจะมองเห็นคาบสมุทรได้

อย่างชดัเจน  ไดเ้วลาอันสมควร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดานัง  
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13.35น เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์บางกอกแอร์เวย์  เท่ียวบินท่ี PG 948 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

15.15น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*************************** 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า12ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

09-11 พฤศจกิายน 2559 11,900 11,900 11,900 2,500 5,900 

16-18 พฤศจกิายน 2559 11,900 11,900 11,900 2,500 5,900 

21-23 พฤศจกิายน 2559 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค.59 11,900 11,900 11,900 2,500 5,900 

02-04 ธนัวาคม 2559 13,900 13,900 13,900 2,500 7,900 

05-07 ธนัวาคม 2559 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

12-14 ธนัวาคม 2559 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

19-21 ธนัวาคม 2559 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

13-15 มกราคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

20-22 มกราคม 2560 13,900 13,900 13,900 2,500 7,900 

10-12 กุมพาพนัธ ์2560 13,900 13,900 13,900 2,500 7,900 

17-19 กุมพาพนัธ ์2560 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

24-26 กุมพาพนัธ ์2560 13,900 13,900 13,900 2,500 7,900 
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10-12 มีนาคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

17-19 มีนาคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

24-26 มีนาคม 2560 12,900 12,900 12,900 2,500 6,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแล้ว โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทัวร ์

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด

จ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย ยกเว้น

ค่าภาษีน ้ามันท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์       Dream Central Vietnam-MAR-3D-PG-W12 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั ่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขบัรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 

วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั  

 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท า

เร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน

การช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถ้วน โดยมีเง่ือนไข

การคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
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2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวี

ซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ี

จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทาง

ได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้า

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ีบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์       Dream Central Vietnam-MAR-3D-PG-W12 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการ

บิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ

น าออกมาใหเ้จ ้าหน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  


