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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย.์ 
  



 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์  www.taladtourmag.com                          หน้า 2 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ดานงั-เว-้เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษตัริยไ์คดิงห-์ตลาด Dong Ba-ลงเรือมงักรล่อง

แม่น ้ าหอม (-/-/เย็น) 

08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบินบางกอกแอร์เวยB์angkok 

Airway (PG) 

โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

 

 

11.00น. ออกเดินทางสู่เมืองดานงัโดยเทีย่วบนิ PG 947** บริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง** 

12.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลา

ท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหินอ่อนเป็น

เมืองท่าที่ส  าคัญและเป็นเมืองใหญ่อนัดับ4 ของ 

ประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจน

กลายเป็นเมืองท่าที่ส  าคัญ 

จากน้ัน เดินทางเข้าสู่ เมืองเว ้เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถาน

อนังดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง เว้ จึงได้รับ

การยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก

ท า ง วัฒนธ ร รม ใน ปี  พ . ศ .  2536 ใ ห้ เ ป็ นม รดก โลกWORLD 

HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที่ มีอยู่ในประเทศเวียดนามใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง น าท่านเยี่ยมชมพระราชวงัหลวงของกษตัริยร์าชวงศ์

เหวียนพระราชวังแห่งน้ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348ในสมัยยาลองเคยเป็นที่

ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน13 พระองค์ พระราชวังแห่งน้ี

ต้ังอยู่ใจกลางเมือง เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งน้ีได้ถูก

สร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีนจากน้ันอสิระช้อปป้ิงที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ต้ังอยู่ริมฝั่ง

แม่น า้หอมรอบนอกจะเป็นสนิค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ ทั่วไป 

ค า่       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

จากน าท่าน ลงเรือมงักรล่องแม่น ้ าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพื้ นเมือง 

พกัที ่Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว** 
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วนัทีส่อง เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษตัริยไ์คดิงห์-เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นกั๊มทาน-นัง่เรือกระดง้

ฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกี๋ยน-บา้นโบราณ-สะพานญีปุ่่น-ศาลกวนอู (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมหลังอาหาร น าท่านชม 

เจดียเ์ทียนมู่ทรงเกง๋จีนแปดเหล่ียมสูงลดหล่ันกัน 7 ชั้นซ่ึงแต่ละชั้น

แทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ต้ังเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น า้หอม 

จากนั้น  น าท่านชม สุสานกษตัริยไ์คดิงหส์สุานแห่งน้ีเป็นเพียงสสุานเดียวที่

มี การผสมผสานระหว่างสถา ปัตยกรรมตะวันออก เ ข้ ากับ

สถาปัตยกรรมตะวันตก  ทางเดินขึ้ นสุสานได้รับการตกแต่งเป็น

บันไดมังกรอนัโอ่อ่า    

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  

เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมืองฮอยอันน้ันอดีตเคยเป็น

เมืองท่า การค้าที่ส  าคัญแห่งหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

เป็นศูนย์กลางของการ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกบั

ตะวันออกองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดก

โลกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากเป็นสถานที่ส  าคัญทางประวัติศาสตร์ 

แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเร่ือยๆแต่กย็ังคงรูปแบบของเมืองฮอย

อนัไว้ได้น าท่านเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอยอนั 

จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นัง่เรือกระดง้Cam Thanh Water Coconut 

Villageหมู่บ้านเลก็ๆในเมืองฮอยอนัต้ังอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พักอาศัย

ของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพ้ืนเมือง ผู้ชายกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกันเป็น

จังหวะดนตรีสดุสนุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านชมวดัฟุ๊กเกี๋ยนเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอันใช้เป็นที่พบปะของคน

หลายรุ่น    วัดน้ีมีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมัย

โบราณ คือ การน าธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้ งไว้เพ่ือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan 

Skyบา้นโบราณซ่ึงเป็นช่ือเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของ

เมืองฮอยอนั สร้างมากว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาท

รุ่นที่เจด็ของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน 

ญ่ีปุ่ น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮอ็กท าเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหน่ึง

ใกล้แม่น า้ทูโบนมีประตูออกไม้ สามารถชมวิวทิวทัศน์และเหน็เรือพายสัญจรไปมาในแม่น า้ทูโบนได้เป็น
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อย่างดีน าชม  สะพานญี่ปุ่ นซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นเม่ือ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้า

ศักด์ิสิทธิ์  ที่สร้างขึ้นเพ่ือสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่ามี มังกรอยู่ใต้พิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและ

หางอยู่ที่ญ่ีปุ่ น ส่วนล าตัวอยู่ที่เวียดนาม เม่ือใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน า้ท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญ่ีปุ่ นจึง

สร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล าตัวเพ่ือก าจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยู่

บนสะพาน ญ่ีปุ่ นและที่ฮอยอันชาวบ้านจะน าสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพ่ือขายให้แก่นักท่องเที่ยวท่าน

สามารถซ้ือของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อกีด้วย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นต้น 

ค า่  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

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

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  ฮอยอนั-นัง่กระเชา้ข้ึนเขาบาน่าฮิลล-์ดานงั-วดัลินห์อ๋ึง-สะพานมงักร                 

(เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม น าทุกท่านเดินทางสู่ บานา

ฮิลล ์ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองฮอยอัน1 ชั่วโมงบานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดี

ที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง

เวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้ นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่ง

อ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ

ระหว่างที่น่ังกระเช้าด้วยความเสยีวพร้อมความสวยงาม เราจะได้เหน็วิว

ธรรมชาติทั้งน า้ตก Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝนั) 

จากนั้น นัง่กระเชา้ขึ้ นสู่บานาฮิลลก์ระเช้าแห่งบานาฮิลล์น้ีได้รับการบันทึกสถติิ

โลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สดุประเภทNon Stop

โดยไม่หยุดแวะมีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเช้าที่สูงที่สุด

ที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเช้าพร้อมอากาศ 

บริสุทธิ์อันสดช่ืนจนท าให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ ้าว่าที่ น่ีไม่ใช่ยุโรป

เพราะอากาศที่หนาวเยน็เฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่าน้ันจุดที่

สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตรกับสภาพผืนป่าที่อุดม

สมบูรณ์ 

เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบาน่า

ฮิลล ์

บ่าย  จุดที่สร้างความต่ืนเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ ซ่ึงเตม็ไป

ด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park 

(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น รถรางและบ้านผสีงิที่ไม่รวมให้ในรายการ) 
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ที่เป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮิลล์ท่านจะได้พบกบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบเช่นท้า 

ทายความมันสข์องหนัง 4D, ระทกึขวัญกบับ้านผสีิงและอื่นๆถ้าไดโนเสาร์เกมส์

สนุกๆเคร่ืองเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมุนเวียนหัวตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่น

ประสาทอีกมากมายหรือช้อปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอกี

มากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับ

เคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

จากน้ัน แวะสักการะ วดัลินหอ๋ึ์งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของ

วัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน

แถบน้ีนอกจากน้ียังมีรูปป้ันปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 

เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตรยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้า

ออกทะเลคอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัด

แห่งน้ีนอกจากเป็นสถานที่ศักด์ิสทิธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพร

แล้วยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวที่

สวยงามชองเมือง ดานัง 

พิเศษ!!น าท่านนัง่รถสามล้อซิโคล่  (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ

เวียดนาม 

จากนั้น  น าท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอีกหน่ึงที่เที่ยวดานังแห่ง

ใหม่ สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความส าเรจ็แห่งใหม่ของเวียดนาม ที่

มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟาก

ฝั่งของแม่น า้ฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็น

แหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็น

การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานต้ังแต่ปี 2013ด้วย

สถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกว่าหน่ึงพัน

ปีมาแล้ว 

ค า่       บริการอาหารเยน็ทีห่อ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

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

 

 

 

 

 

 

  

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


 

ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์  www.taladtourmag.com                          หน้า 6 จาก 9 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

วนัทีสี่่  ดานงั-ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                   (เชา้/-/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดินเที่ยวและช้อปป้ิงในตลาดฮานซ่ึงกมี็สินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหร่ี และของกิน

ต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสนิค้าพ้ืนเมืองของเมืองดานัง 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 

13.35 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 948 

*มีบริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง * 

15.15 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

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

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วียดนามกลาง เว ้ดานงัฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พกัเดี่ยว 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

8 มี.ค.61 11 มี.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

12 เม.ย.61 15 เม.ย.61 34 18,900 18,900 17,900 3,000 

13 เม.ย.61 16 เม.ย.61 34 18,900 18,900 17,900 3,000 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

10 พ.ค.61 13 พ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

17 พ.ค.61 20 พ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

24 พ.ค.61 27 พ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

31 พ.ค.61 3 มิ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

14 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

28 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 
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อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชั้นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และตอ้งการเพิม่เงินพกัหอ้งเดีย่ว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธิในการสลบัมื้ อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหนา้ที่กรมแรงงานทั้ งที่

เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียม

ของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิป

ค่ะ) 

 

กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการ

เดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อน

เดินทาง 21 วนั) 

2. กรณยีกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด 

เทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้ น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้ น 

3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการ

เลือ่นการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการ

เดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวน

สทิธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เนือ่งจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทาง

อื่นทีเ่ดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้ นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วม

เดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6. กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหนา้ที่ทุก

ครั้งก่อนท าการออกตัว๋ เนือ่งจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

รายละเอียดเพิม่เติม 

- บริษทัฯมีสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง

เพือ่ท่องเทีย่วเท่านั้น (หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหาก

อายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทาง
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ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบตัิเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ ในกรณทีีเ่กิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมา

จ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุทีเ่กิด

จากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้ น 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

- เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี้ แลว้ทั้งหมด 

- กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์

ทั้งหมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง** 

 

 


