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เวยีดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอนั บานาฮิลล์ 
 

4วนั 3คืน (พกับนบานาฮิลล์) โดยสายการบิน VIETJET AIR 
 

 
 

พเิศษ...บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ กุ้งมังกร แหนมเนืองต้นต าหรับ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
วนัเดนิทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 

18-21 ต.ค. 62 12,900.- 22 เม.ย. 63 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 3,000.- บาท/ท่าน 
 

   
 

รายละเอยีดการเดนิทาง      
 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – อโุมงค์ฮายวาน – ผลติภณัฑ์ที่
ผลติมาจากเย้ือไม้ไผ่ – วดัเทยีนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรแม่น า้หอม  

06.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  ประตูหมายเลข  3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
VIETJET AIR (VZ) แถว N พบเจา้หน้าที่บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระในการเดินทาง 

09.00 น. เดินทางสู่ เมืองดานัง  ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ964 
10.40 น.   เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวยีดนาม น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร... 

จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเว้ เมืองน้ีไดรั้บการยนืยนัจากองคก์ารยเูนสโกประกาศขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ในอดีตเมืองเวมี้ความเจริญรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก และมีโบราณสถานอนังดงามและ
ทรงคุณค่าทางวฒันธรรมซ่ึงมีแบบฉบบัของตนเอง ระหวา่งทางจะใชเ้สน้ทางถนนเรียบชายฝ่ังทะเลตะวนัตก 
ลอกอุโมงค์ฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ซ่ึงเป็นอุโมงคท์ี่เจาะทุลุเขาฮายวานเพือ่ยน่ระยะทางระหวา่งเมือง
เวแ้ละเมืองดานงัใหส้ั้นลง...ระหวา่งทางน าท่านแวะพกัผอ่นที่ร้านกาแฟขึ้นช่ือของเวยีดนามและชม ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตมาจากเยือ้ไม้ไผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ประเทศฝร่ังเศสที่มีขบวนการเอาไมไ้ผม่าเผา ผา่นขบวนการ
ต่างๆเพือ่จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ... 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม วัดเทียนมู่ วดัแห่งน้ีมี เจดีย์ PHUOC DUYEN เจดียท์รงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลัน่กนั 7 
ชั้นซ่ึงแต่ละชั้นแทนภพต่างๆของพระพทุธเจา้ ฝ่ังซา้ยและขวามีศิลาจารึกและระฆงัส าริดขนาดใหญ่หนกัถึง 
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2,000 กิโลกรัม วดัแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางทางพทุธนิกายมหายานที่มีอายเุก่าแก่นบัเป็นหลายร้อยปี นอกจากนั้น
ภายในยงัจดัแสดง รถออสตินสีฟ้า ของอดีตเจา้อาวาสองคท์ี่เผาตวัเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพือ่ประทว้งการ
บงัคบัใหป้ระชาชนไปนบัถือศาสนาคริสตแ์ละการฉอ้ราษฎบ์งัหลวงของรัฐบาลโงดินเยยีมเป็นส่ิงที่มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยคุสงคราม...จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ป
ป้ิง ตลาดดองบา ตลาดดองบาเป็นตลาดสินคา้ขนาดใหญ่ของเมืองเวท้ีอ่ยูติ่ดกบัแม่น ้ าหอม ส่วนใหญ่เป็นสินคา้
น าเขา้จากจีน เช่นเส้ือผา้ กระเป๋าเดินทาง ส าหรับของฝากที่ใชใ้นครัวเรือนที่เป็นของทอ้งถ่ินพวกอาหารแหง้ 
ปลาหมึก กุง้แหง้ จะมีราคาที่ถูกกวา่ประเทศไทย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือมังกรที่แม่น า้หอม เป็นเรือมงักรสองหวัซ่ึงเป็นเรือที่ใชใ้นราชส านกัของเวยีดนามเม่ือ
หลายร้อยปีก่อน ปัจจุบนัเรือมงักรจุคนไดร้าว 50 คน/ล า ใหท้่านไดด่ื้มด ่าบรรยากาศสองฝ่ังคลองในยามค ่าคืน 
พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธท์ี่เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดว้า่
เป็นการแสดงที่งดงามและเป็นส่ิงที่เวลามาเที่ยวเมืองเวไ้ม่ควรพลาด 
พกัที่  MUONGTHANH HOTEL , GREEN HOTEL , HUONG GIANG HOTEL , CENTURY HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 
 

   
 

 
 

 

วนัทีส่อง  เมืองเว้ – พระราชวงัไดโนย – ดานัง – สวนสนุกบานาฮิลล์ – พกับานาฮิลล์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารเชา้น าท่านสู่ พระราชวังโบราณไดโนย สร้างตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส เป็น
ผูอ้อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซ่ึงจ าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงัตอ้งหา้มที่ยิง่ใหญ่ของ
กรุงปักก่ิง โดยมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน ้ าขนาดใหญ่ทั้งส่ี มีก าแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 
ชั้น ก าแพงชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 เมตร มี 11 ประต ูมี 24 ป้อมปราการ 
มีเน้ือที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวงัแห่งน้ีใชเ้ป็นที่ประทบัของกษตัริยใ์นราชวงศเ์หงียนมาทุก
พระองคแ์ละเป็นพระราชวงัแห่งสุดทา้ยของเวยีดนามที่องคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก น า
ท่านชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวงัอนัไดแ้ก่ ก าแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัที่เรียกวา่ “กิงถัน่” ที่ท  าการ
ของพระองคก์บัเสนาธิการและแม่ทบั ทอ้งพระโรงที่เรียกวา่นครจกัพรรคด ์“ไถหวา่”และส่วนที่ส าคญัสุดของ
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พระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นที่ประทบัของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขนัที 
ที่เรียกกนัวา่ ”ต๋ือกัม๋ถัน่”…จากนั้นน าทา่นสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ อยูไ่ม่ไกลจากเมืองดานงัประมาณ 25 กิโลเมตร 
บนภูเขาบานาฮิลลแ์ห่งน้ีประกอบไปดว้ย โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก สวนดอกไม ้และจุดท่องเทีย่วแห่งใหม่ 
สะพานลอยฟ้าโกลเดน้ (Golden Bridge) หรือ สะพานมือ เป็นตน้... 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร เมนู...แหนมเนืองต้นต าหรับ 
จากนั้นน าท่าน น้ังกระเช้า เพือ่ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล ์กระเชา้แห่งน้ีไดรั้บการบนัทึกในสถิติโลก โดย 
WORLD RECORD วา่เป็นกระเชา้แบบ NON STOP ที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความถึง 5,801 เมตร และสูง 
1,368 เมตร ในอดีตภูเขาบานาฮิลลถู์กคน้พบดว้ยชาวฝร่ังเศษที่เขา้มาปกครองเวยีดนามและไดย้กยอ่งใหท้ี่แห่ง
น้ีเป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวยีดนามกลาง.....จากนั้นใหท้่านอิสระกบัเคร่ืองเล่นในสวนสนุก BANA 
HILLS FANTASY PARK สวนสนุกแห่งน้ีเตม้ไปดว้ยจินตนาการของการผจญภยัและมนตเ์สน่ห์แห่งต านาน 
ประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นหลายรูปแบบ เช่นหนงั 4D ระทึกขวญั บา้นผสิีง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟ
เหาะแมงมุมใหท้่านไดเ้วยีนหวั ไปจนถึงเคร่ืองเล่นสัน่ประสาทอีกมากมายและดา้นในยงัมีร้านคา้ ร้านอาหาร
ครบวงจร... 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ เมนู...บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
พกัที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวพัก
บนบานาฮิลล์ 
(หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องทีพ่ัก 3 ท่าน / มีแต่ห้องพัก 2 ท่าน หรือพักเดีย่วเท่าน้ัน) 
 

   
 

วนัทีส่าม สะพานทอง (สะพานมือ) – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน – น่ังเรือกระด้งหมู่บ้านกัม๊ทาน – เมือง
มรดกโลกฮอยอนั  – ย่านการค้าฮอยอนั – วัดกวางตุ้ง – พพิธิภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ – สะพานญีปุ่่ น 
– ตลาดฮาน – สะพานมงักร  – คาร์ฟดราก้อน – สะพานแห่งความรัก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารเชา้น าท่านชม สะพานทอง หรือ สะพานมือ แลนดม์าร์คแห่งใหม่ที่โดดเด่นและเป็นจุดชมววิบน

ยอดเขาที่สวยงามอีกแห่งนึงที่ไดรั้บความนิยมในตอนน้ี โดยทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา 
โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษท์ี่แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั...
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จากนั้นน าท่านลงจากเขาบานาฮิลล.์...น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นแกะสลกัหิน
กนัทั้งหมู่บา้นซ่ึงช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองการแกะสลกัหินอ่อนและหินหยก...จากนั้นน าท่าน น่ังเรือ
กระด้งหมู่บ้านกัม๊ทาน เป็นเรือไมไ้ผส่านใหมี้ลกัษณะเหมือนฝาชีทาน ้ ายาเคลือบกนัน ้ า ระหวา่งการล่องเรือ
ท่านจะไดส้ัมผสัระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตชาวเวียดนาม และท่านจะไดพ้บกบัความต่ืนเตน้เพราะคนพายจะ
พายเรือหมุนวนไปกลางน ้ าใหท้่านไดรู้้สึกสนุกสนาน... 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นน าท่านสู่ เมืองมรดกโลกฮอยอัน อยูห่่างจากเมืองท่าดานงั ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ริม

แม่น ้ าทูโบนอยูต่อนกลางของเวยีดนาม อดีตที่น่ีเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เมืองฮอยอนัแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโกดา้นความงดงามและเก่าแก่ทางวฒันธรรม มนต์
เสน่ห์ของเมืองน้ีคือบา้นโบราณที่มีอายกุวา่ 200 ปี หลงัคาบา้นมีลกัษณะทรงกระดองปูและมีสถาปัตยกรรมที่
มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกัและยงัคงสืบทอดมาถึงปัจจุบนั...ชม ย่านการค้า 
เมืองท่าเก่าแก่สมยัโบราณของชาวจีน จากนั้นตรงไปไหวพ้ระขอพรที่ วัดกวางตุ้ง เป็นวดัที่ชาวจีนฟุกเกวีย๋น
(กวางตุง้) ที่นบัถือกวนอูใหค้วามเคารพนบัถือ โดยมีความเช่ือวา่ก่อนจะออกเรือคา้ขายใหม้าสกัการะขอพรวดั
น้ีเพือ่ความเป็นสิริมงคง โดยรอบๆวดัแห่งน้ีจะลอ้มรอบไปดว้ยวรรณกรรมเร่ืองสามก๊ก...น าท่านชม 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ซ่ึงเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมฝร่ังเศสในใจกลางยา่นเมืองเก่าฮอยอนั ดา้นใน
แสดงถึงเร่ืองราวความเป็นมาทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า…น าท่านชม สะพานญี่ปุ่ น 
สะพานแห่งมิตรไมตรีที่เช่ือมสองฝ่ังคลองระหวา่งชาวฮอยอนัและคนญี่ปุ่ นใหไ้ปมาหาสู่กนัไดส้ะดวก ซ่ึง
สะพานน้ีคนญี่ปุ่ นเป็นคนสร้างรูปแบบสะพานจึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ สะพานเป็นทรงโคง้บริเวณหลงัคามุง
กระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงจตุัรัส ก่อนขา้มสะพานจะเห็นรูปป้ันสุนขันั้ง
อยูแ่ละอีกฝ่ังจะเป็นรูปป้ันลิง….ใหท้่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจเมืองออยอนัและเลือกวื้อของฝากพืน้เมือง อาทิ  
ภาพผา้ปักมืออนัวจิิตร โคมไฟซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์เมืองฮอยอนั เส้ือปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไม้
แกะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย(ชุดประจ าชาติเวียดนาม) เป็นตน้...จากนั้นน าท่านกลบัสู่ เมืองดานัง ใหท้่านอิสระชอ้ป
ป้ิง ตลาดฮาน เป็นตลาดโบราณที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในเมืองดานงั เป็นตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็น 
อาทิ ของสด อาหารทะเล ของฝากเส้ือผา้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้นเมือง โดยเฉพาะงาน
หตัถกรรมพื้นบา้น อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวจิิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย
(ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝากแก่คนที่บา้น... 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร เมนู...กุ้งมังกร  
น าท่านชม สะพานมังกร คือสะพานขา้มแม่น ้ าฮนั สะพานแห่งน้ีมีความยาว 666 เมตร สร้างขึ้นเพือ่เพือ่ฉลอง
ครบรอบ 38 ปีของอิสรภาพเมืองดานงั ในทุกๆค ่าคืนจะมีการแสดงไฟที่จะเปล่ียนสีสนัไปมาบนตวัมงักรและที่
พเิศษไปกวา่นั้นคือมงักรจะพน่ไฟและน ้ าในทุกๆคืนวนัเสาร์และวนัอาทิตยท์  าใหเ้ป็นแลนดม์าร์คที่ส าคญัที่ไม่
ควรพลาด...พาท่านชม คาร์ฟดราก้อน ซ่ึงอยูใ่กลก้บัสะพานมงักร เป็นอนุเสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของ
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ดานงั มีลกัษณะตวัเป็นปลาหวัเป็นมงักรซ่ึงมีแรงบนัดาลใจมากจากเมอร์ไลออ้นของประเทศสิงคโปร์และใน
บริเวณคาร์ฟดรากอ้นน้ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นจุดชมววิแม่น ้ าฮนัที่สวยที่สุดอีกดว้ย....น าท่านชม สะพานแห่งความรัก 
จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของหนุ่มสาวคู่รัก โดยคู่รักมกัพากนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพานแห่งน้ี... 
พักที่ SEA GARDEN , BIEN VANG HOTEL , NHU MINH HOTEL , HAWAI HOTEL , HOANG 
DAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 

วนัทีส่ี่ เจ้าแม่กวนอมิ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสกัการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง วดัที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานงั ภายในวหิารใหญ่ของวดั
เป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิม และเทพองคต่์างๆ ตามความเช่ือของชาวบา้น นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันเจา้แม่
กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยนืหนัหลงัใหภู้เขา
และหนัหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกั
เป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยูภ่ายในวดั นอกจากเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและ
ขอพรแลว้ยงั เป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมววิที่สวยงามของเมืองดานงั....สมควรแก่
เวลาน าท่านกลบัสู่ สนามบินดานัง  

11.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ965 
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ผูโ้ดยสารขาเขา้ ชั้น 2 โดยสวสัดิภาพ...... 

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

หมายเหตุ...ลูกค้าท่านใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านติดต่อให้
ทราบก่อนออกตั๋วทุกคร้ัง มิเช่นนั้นถ้าเกดิความผดิพลาดขึน้  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 

 

หมายเหตุ...การจ าหน่ายสินคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์เป็นกิจกรรมส่วนตวัท่ี
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัทวัร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพึงพอใจของ
ท่าน  หากเกิดกรณีสินคา้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัท่ีสั่งไว ้หรือจ านวนสินคา้ไม่ตรงกบัทีสั่ง หรือไม่ไดรั้บความสะดวก 
กรุณาติดต่อไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผา่นหวัหนา้ทวัร์เท่านั้น  บริษทัฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัการจ าหน่าย
ขนมบนรถของไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์ทั้งส้ิน  ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิไม่รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ในทุกกรณี 
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เง่ือนไขและราคา ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

เง่ือนไข และการจองทวัร์ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได ้ในกรณีที่มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทย
ร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัหอ้งพกัใหท้่านแบบ 2 
เตียงและมีเตียงเสริมใหท้่าน 1 เตียง ) 
3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทวัร์ระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามที่รายการทวัร์ระบุ 
5. ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเที่ยวตามที่รายการระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
7. กระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามที่สายการบินก าหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม  
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
2. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินก าหนด 
3. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่รายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพอ๊กเก๊ตไวไฟ 
ฯลฯ 
5. ค่าท  าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g
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6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 800 บาท / ท่าน / ทริป  
 

เง่ือนไขการจอง และยกเลกิทวัร์   
1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 7,000.- บาท ขึ้นอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้
สิทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสียค่าใชจ่้าย
บางส่วนเพิม่ เช่น ค่าวซ่ีาส าหรับผูท้ี่มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือที่ตอ้งจ่ายใหก้บัสายการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ หรือ
เงินมดัจ าทวัร์ใหท้่านได ้       
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัที่ไม่สามารถแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย หรือความ
ล่าชา้  
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการทวัร์น้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการยนืยนัที่นัง่จากสายการบิน 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
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9. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารรถทวัร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ พร้อมขอ
ค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หนังสือเดนิทางทีไ่ม่สามารถใช้เดนิทางได้  
- หนงัสือเดินทางที่มีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางที่ใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัที่ตอ้งใชเ้ดินทางจนถึง
วนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัท ี
- หนงัสือเดินทางที่ช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกที่มีรูปและรายละเอียด
ของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้ใน
เล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้นถือ
วา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดที่ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 
 

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 
นบัจากวนัท่ีส้ินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีส้ินสุดการเดินทาง) 

เช่น ลูกคา้เดินทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 
หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพือ่หลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ 
กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศใหเ้รียบร้อย 
โดยเจา้หนา้ที่จะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านที่สนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางติดตวัไป
สนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่ช ารุด บริษทัฯ 
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  

 
 


