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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิ
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ดานงั-เว-้เจดียเ์ทียนมู่
08.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมิู ชั(น 

โดยมีเจา้หนา้ที*อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน
 
 
 
 
 
 

11.00น. ออกเดินทางสูเ่มืองดานังโดยเที*ยวบนิ 
12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานัง ประเทศเวียดนาม 

ประเทศไทย) เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าที�สาํคญัและเป็น
ประเทศเวยีดนามเมอืงนี( เจรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าที�สาํคญั

จากนั(น เดนิทางเขา้สู่ เมืองเว ้เมอืงที�มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงาม
และทรงคุณค่าวฒันธรรมที�มแีบบฉบบัของตนเอง เว ้
การยูเนสโกประกาศขึ(นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี
เป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั �วโมง นาํท่านเยี�ยมชม
เหวยีนพระราชวงัแห่งนี(สรา้งขึ(นในปี พ
พระมหากษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน13 
มรดกตกทอดอนัยิ�งใหญ่และงดงามแห่งนี(ไดถ้กูสรา้งขึ(นตามแบบแผนความเชื�อของ
จนีจากนั(นอสิระชอ้ปปิ( งที�ตลาด Dong
รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของที�ระลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ท ั �วไป

คํ *า       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
จากนําท่าน ลงเรอืมงักรล่องแม่นํ( าหอม
พกัที* Jasmine Hotel or Alba Hotel
 

 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย.์ 

เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษตัรยิไ์คดิงห-์ตลาด Dong Ba-ลงเรอืมงักรลอ่งแม่นํ(าหอม
สนามบนิสุวรรณภมิู ชั(น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

โดยมีเจา้หนา้ที*อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

โดยเที*ยวบนิ PG 947** บรกิารอาหารรอ้นและเครื*องดื*มบนเครื*อง
สนามบนิ ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้

เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าที�สาํคญัและเป็น
ประเทศเวยีดนามเมอืงนี( เจรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าที�สาํคญั

เมอืงที�มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงาม 
และทรงคุณค่าวฒันธรรมที�มแีบบฉบบัของตนเอง เว ้จงึไดร้บัการยนืยนัจาก องค ์
การยูเนสโกประกาศขึ(นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ให ้

WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งที�มอียู่ในประเทศเวยีดนามใช ้
นาํท่านเยี�ยมชมพระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศ ์

พระราชวงัแห่งนี(สรา้งขึ(นในปี พ.ศ. 2348ในสมยัยาลองเคยเป็นที�ประทบัของ 
13 พระองค ์พระราชวงัแห่งนี(ต ั(งอยู่ใจกลางเมอืง เป็น 

มรดกตกทอดอนัยิ�งใหญ่และงดงามแห่งนี(ไดถ้กูสรา้งขึ(นตามแบบแผนความเชื�อของ 
Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ต ั(งอยู่รมิฝั �งแมน่ํ (าหอม 

รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของที�ระลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ท ั �วไป 
บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   

ลงเรอืมงักรล่องแม่นํ( าหอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรีพื(นเมือง 
Jasmine Hotel or Alba Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

ลงเรอืมงักรลอ่งแม่นํ(าหอม� (-/-/เยน็) 
สายการบนิบางกอกแอรเ์วยB์angkok Airway (PG) 

บรกิารอาหารรอ้นและเครื*องดื*มบนเครื*อง** 
เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิ�นที�เวยีดนาม เท่ากบั

เมอืงดานงัเป็นเมอืงแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าที�สาํคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั4 ของ 
ประเทศเวยีดนามเมอืงนี( เจรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าที�สาํคญั 
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วนัที*สอง เจดียเ์ทียนมู่-สุสานกษตัรยิไ์คดิงห-์เมืองโบราณฮอยอนั–หมู่บา้นก ัWมทาน-นั *งเรอืกระดง้ฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกีZยน-บา้น
โบราณ-สะพานญี*ปุ่ น-ศาลกวนอู� (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมหลงัอาหาร นําท่านชม เจดียเ์ทียนมู่ทรงเกง๋จีนแปดเหลี�ยมสูงลดหล ั �นกนั 7 ช ั(นซึ�งแต่ละ
ช ั(นแทนภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ ต ั(งเด่นอยู่รมิฝั �งแมน่ํ (าหอม 

จากนั(น  นําท่านชม สุสานกษตัรยิไ์คดิงหสุ์สานแห่งนี( เป็นเพยีงสุสานเดยีวที�มกีารผสมผสาน 
ระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปตัยกรรมตะวนัตก  ทางเดนิขึ(นสุสานไดร้บั 
การตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า    

เที*ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD  
เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอนันั(นอดีตเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ที�สาํคญัแห่งหนึ�งในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
เป็นศูนยก์ลางของการ แลกเปลี�ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมอืงมรดก
โลกทางวฒันธรรมเนื�องจากเป็นสถานที�สาํคญัทางประวตัศิาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึ(นเรื�อยๆแต่ก็ยงัคงรูปแบบของเมอืงฮอย
อนัไวไ้ดน้าํท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

จากนั(น  นาํท่านเดินทางสู่หมู่บา้นก ัWมทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!
นั *งเรอืกระดง้Cam Thanh Water Coconut Villageหมู่บา้น
เล็กๆในเมืองฮอยอนัตั(งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่นํ (า ในอดีต
ช่วงสงครามที�นี�เป็นที�พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของ
คนที�นี� คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพื(นเมอืง ผูช้าย
กบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานําที�พายเรือมาเคาะกนัเป็น
จงัหวะดนตรสุีดสนุกสนาน  

 

 

 

 

 

 

จากนั(น นําท่านชมวดัฟุ๊ กเกีZยนเป็นสมาคมชาวจีนที�ใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นที�พบปะของคนหลายรุ่น    วดันี(มจีุดเด่น
อยู่ที�งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถทาํบญุต่ออายุโดยพธิีสมยัโบราณ คือ การนาํธูปที�ขดเป็นกน้หอย มาจุดทิ(งไว ้
เพื�อ เป็นสริมิงคลแก่ท่าน  นาํชมOld House of Tan Skyบา้นโบราณซึ�งเป็นชื�อเจา้ของบา้นเดิมชาวเวยีดนามที�มฐีานะดี ชมบา้น
ไมท้ี�เก่าแก่และสวยงามที�สุดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจุบนัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี และยงัเป็นที�อยู่อาศยั
ของทายาทรุ่นที�เจ็ดของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลทางสถาปตัยกรรมของจีน ญี�ปุ่ น และ
เวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียนไทฮ็อกทาํเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัติดถนนอีกสายหนึ�งใกลแ้ม่นํ (าทูโบนมีประตูออกไม ้
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สามารถชมววิทวิทศันแ์ละเหน็เรือพายสญัจรไปมาในแม่นํ (าทูโบนไดเ้ป็นอย่างดีนาํชม  สะพานญี*ปุ่ นซึ�งสรา้งโดยชุมชนชาวญี�ปุ่ น
เมื�อ 400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศกัดิTสทิธิT  ที�สรา้งขึ(นเพื�อสวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญี�ปุ่ นเชื�อว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ภิพ
ส่วนตวัอยู่ที�อนิเดยีและหางอยู่ที�ญี�ปุ่ น ส่วนลาํตวัอยู่ที�เวยีดนาม เมื�อใดที�มงักรพลกิตวัจะเกิดนํ(าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี�ปุ่ นจึง
สรา้งสะพานนี( โดยตอกเสาเขม็ลงกลางลาํตวัเพื�อกาํจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบตัิขึ(นอีก ชมศาลกวนอูซึ�งอยู่บนสะพาน ญี�ปุ่ นและที�
ฮอยอนัชาวบา้นจะนาํสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ี�หนา้บา้น เพื�อขายใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวท่านสามารถซื(อของที�ระลกึ เป็นของฝากกลบับา้นได ้
อกีดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

คํ *า  �บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้สูท่ี*พกั**โรงแรม  PHO HOI RESORT Hotel  หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

 

 

 

 

 

วนัที*สาม  ฮอยอนั-นั *งกระเชา้ขึ(นเขาบาน่าฮลิล-์ดานงั-วดัลนิหอ์ึZง-สะพานมงักร                � (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม นําทกุท่านเดินทางสู ่บานาฮลิล ์

ซึ�งอยู่ห่างจากเมอืงฮอยอนั1 ช ั �วโมงบานาฮลิลเ์ป็นที�ตากอากาศที�ดทีี�สุดในเวยีด 
นามกลางไดค้น้พบในสมยัที�ฝร ั �งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนน 
ออ้มขึ(นไปบนภเูขาสรา้งที�พกัโรงแรมสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆเพื�อใชเ้ป็นสถาน 
ที�พกัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างที�น ั �งกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงาม 
เราจะไดเ้หน็ววิธรรมชาตทิ ั(งนํ (าตก Toc Tienและลาํธาร Suoi no (ในฝนั) 

จากนั(น นั *งกระเชา้ขึ(นสูบ่านาฮลิลก์ระเชา้แห่งบานาฮลิลนี์(ไดร้บัการบนัทกึสถติโิลกโดย 
World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าที�ยาวที�สุดประเภทNon Stopโดยไมห่ยุดแวะ 
มคีวามยาวท ั(งสิ(น 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ที�สูงที�สุดที� 1,294 เมตรนกัท่อง 
เที�ยวจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยตํ �ากว่ากระเชา้พรอ้มอากาศ 
บริสุทธิTอนัสดชื�นจนทาํใหท่้านอาจลมืไปเสียดว้ยซํ(าว่าที�นี�ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศที�หนาวเยน็เฉลี�ยตลอดท ั(งปีประมาณ 10 องศา
เท่านั(นจดุที�สูงที�สุดของบานาฮลิลม์คีวามสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าที�อดุมสมบูรณ ์

เที*ยง           �บรกิารอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบาน่าฮลิล ์
บา่ย  จดุที�สรา้งความตื�นเตน้ใหน้กัท่องเที�ยวมองดูอย่างอลงัการที�ซึ�งเตม็ไปดว้ยเสน่ห ์

แห่งตาํนานและจนิตนาการของการผจญภยัที�สวนสนุก The Fantasy Park 
(รวมค่าเครื�องเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผสีงิที�ไมร่วมใหใ้นรายการ) 
ที�เป็นส่วนหนึ�งของบาน่าฮลิลท่์านจะไดพ้บกบัเครื�องเลน่ในหลายรูปแบบเช่นทา้ 



 

 VN_08_PG_FEB-JUL18 

ทายความมนัสข์องหนงั 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอื�นๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครื�องเลน่ 
เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหวัตลอดไปจนถงึระทกึขวญัส ั �นประสาทอกีมากมายหรอืชอ้ปปิ( งซื(อของ 
ที�ระลกึภายในสวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายที�รอท่านพสูิจนค์วามมนัสก์นัอย่างเตม็ที�ใหท่้านได ้
สนุกสนานต่อกบัเครื�องเลน่นานาชนิดอย่างจใุจ 

จากนั(น แวะสกัการะ วดัลนิหอ์ึZงเป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดของเมอืงดานงัภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานที� 
บูชาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต่์างๆตามความเชื�อของชาวบา้นแถบนี(นอกจากนี(ยงัมรูีปปั(นปูน 
ขาวเจา้แมก่วนอมิซึ�งมคีวามสูงถงึ 67 เมตรตั(งอยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยนืหนั 
หลงัใหภ้เูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที�ออกไปหาปลานอก 
ชายฝั �งวดัแห่งนี(นอกจากเป็นสถานที�ศกัดิTสทิธิTที�ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงั 
เป็นอกีหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยวที�สวยงามเป็นอกีนึ�งจดุชมววิที�สวยงามชองเมอืง ดานงั 

พเิศษ!!นําท่านนั *งรถสามลอ้ซิโคล่  (Cyclo) ชมเมืองดานัง ซึ*งเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 
จากนั(น  นําท่าน ชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอกีหนึ�งที�เที�ยวดานงัแห่งใหม ่สะพานมงักร 

ไฟสญัลกัษณค์วามสาํเรจ็แห่งใหมข่องเวยีดนาม ที�มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้ง 
เท่าถนน 6 เลนส ์เชื�อมต่อสองฟากฝั �งของแมน่ํ (าฮนั ประเทศเวยีดนามสะพานมงักร 
ถกูสรา้งขึ(นเพื�อเป็นแหลง่ท่องเที�ยวดานงั เป็นสญัลกัษณ์ของการฟื( นคืนประเทศ และ 
เป็นการฟื( นฟูเศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตั(งแต่ปี 2013ดว้ยสถาปตัยกรรม 
ที�บวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหมท่ี�ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวยีดนามเมื�อกว่า 
หนึ�งพนัปีมาแลว้ 

คํ *า       บรกิารอาหารเยน็ที*หอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้สูท่ี*พกั**โรงแรมGalavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

 
 
 
 
 
 

วนัที*สี*  ดานงั-ชอ้ปปิ( งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                  � (เชา้/-/-) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั(น นาํท่านเดินเที�ยวและชอ้ปปิ( งในตลาดฮานซึ�งกม็สีนิคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บหุรี� และของกนิต่างๆ เป็นตลาดสดและขาย

สนิคา้พื(นเมอืงของเมอืงดานงั 
ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิดานงั 
13.35 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที*ยวบนิที* PG 948 
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*มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื*องดื*มบนเครื*อง * 
15.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

 

อตัราค่าบรกิารและเงื*อนไขรายการท่องเที*ยว 

 
เริ*มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กมีเตยีง พกัเดี*ยว 

1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

8 ก.พ.61 11 ก.พ.61 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ก.พ.61 18 ก.พ.61 34 14,900 14,900 13,900 3,000 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 34 14,900 14,900 13,900 3,000 

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 
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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 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั Zวเครื*องบนิชั(นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี*ยนแปลงตั Zว 
- ที*พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และตอ้งการเพิ*มเงนิพกัหอ้งเดี*ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื(อหรอืเปลี*ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที*ตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที*ท่องเที*ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ*นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที*ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื*อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ( ามนัและภาษีต ั Zวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ*มหากสายการบนิปรบัขึ(นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ( าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที*จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ*ม 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื*องดื*มที*ส ั *งเพิ*มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที*ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที*กรมแรงงานทั(งที*เมืองไทยและต่างประเทศซึ*งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ*น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ( าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ*นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื*อนไขการสาํรองที*นั *ง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที*เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนั(นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั(งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิzการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื*อนไขใดๆทั(งสิ(น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั(งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิzการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั(งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั(งสิ(น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ*งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื*อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั(งนี( ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที*ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื*อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิzในการคนืเงนิทกุกรณี 
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  4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิzในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั(งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที*บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ(นไป)เนื*องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื*นที*เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที*เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ(นไปจงึออกเดินทางในกรณีที*มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที*ท่านตอ้งออกตั Zวภายใน เช่น (ต ั Zวเครื*องบนิ,ต ั Zวรถทวัร,์ต ั Zวรถไฟ) กรุณาสอบถามที*เจา้หนา้ที*ทกุคร ั(ง 
กอ่นทาํการออกตั Zว เนื*องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี*ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพิ*มเติม 
- บรษิทัฯมีสทิธิzในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที*เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที*ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที*ยว สามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื*อท่องเที*ยวเท่านั(น (หนังสอื 
เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที*กรมแรงงานทั(งจากไทยและต่างประเทศซึ*งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ*งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื*อนไขนี( ในกรณีที*เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ*งอาจจะปรบัเปลี*ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ*งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที*ยว
(ซึ*งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื*อนไขนี( ในกรณีที*เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ*งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที*ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื(อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั(งสิ(น หากเกดิสิ*งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี*เกดิจากความประมาทของนักท่องเที*ยวเอง
หรอืในกรณีที*กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที*การตรวจคนเขา้เมืองทั(งที*กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที*ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวน
สทิธิzที*จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั(งสิ(น 
- ต ั Zวเครื*องบนิเป็นตั Zวราคาพเิศษ กรณีที*ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื*อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี*ยนชื*อได ้
- เมื*อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั(งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื*อนไขขอ้ตกลงต่างๆที*ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี( แลว้ท ั(งหมด 
- กรุป๊ที*เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที*ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที*ยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ั(งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื*อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื*อประโยชน์ของท่านเอง** 
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