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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-สนามบินดานงั-เมืองโบราณฮอยอนั-วดัฟุ๊ กเกีย๋น-บา้นโบราณ-ดานงั ( - /-/เยน็) 

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วยB์angkok Airway (PG)โดยมี

เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกแกท่กุท่าน 

11.00น. ออกเดินทางสูเ่มืองดานังโดยเที่ยวบนิ PG 947** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

12.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่ 

เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)เมืองดานังเป็นเมอืง 

แห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่าที่ส  าคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 

4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงน้ีเจรญิและเติบโต มาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลาย 

เป็นเมอืงท่าที่ส  าคญัน าท่านเดนิทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอนั” เมอืงฮอยอนันัน้อดตี 

เคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทีส่  าคญัแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนย  ์

กลางของการ แลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมืองมรดกโลก

ทางวฒันธรรมเน่ืองจากเป็นสถานทีส่  าคญัทางประวตัศิาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆแต่กย็งัคงรูปแบบของเมอืงฮอย

อนัไวไ้ดน้ าท่านเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรบัอากาศเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงฮอยอนั 

จากนัน้ น าท่านชมวดัฟุ๊ กเกีย๋นเป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมอืงฮอยอนั 

ใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น    วดัน้ีมจีดุเด่นอยู่ทีง่านไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวย 

งามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิสีมยัโบราณ คือ การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย  

มาจดุทิ้งไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแก่ท่าน  น าชมOld House of Tan Skyบา้นโบราณ 

ซึง่เป็นชื่อเจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามที่มฐีานะด ีชมบา้นไมท้ี่เก่าแก่และสวยงามที่ 

สุดของเมอืงฮอยอนั สรา้งมากว่า 200 ปี ปจัจุบนัไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ีและ 

ยงัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของทายาทรุ่นทีเ่จด็ของตระกูล การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสม 

ผสานระหว่างอทิธพิลทางสถาปตัยกรรมของจนี ญี่ปุ่น และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคาร 

ตดิถนนเหวยีนไทฮอ็กท าเป็นรา้นบูติค ดา้นหลงัตดิถนนอกีสายหน่ึงใกลแ้มน่ า้ทูโบนมี 

ประตูออกไม ้สามารถชมววิทวิทศันแ์ละเหน็เรอืพายสญัจรไปมาในแมน่ า้ทูโบนไดเ้ป็น 

อย่างดนี าชม  สะพานญี่ปุ่ นซึง่สรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมือ่ 400 กว่าปีมาแลว้ กลาง 

สะพานมศีาลเจา้ศกัดิ์สทิธิ์  ทีส่รา้งขึ้นเพือ่สวดส่งวญิญาณมงักร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าม ีมงักรอยู่ใตพ้ภิพส่วนตวัอยู่ทีอ่ินเดยีและหาง

อยู่ทีญ่ี่ปุ่ น ส่วนล  าตวัอยู่ทีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่งักรพลกิตวัจะเกิดน า้ท่วมหรอืแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจงึสรา้งสะพานน้ีโดยตอก

เสาเขม็ลงกลางล  าตวัเพือ่ก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกดิภยัพบิตัขิึ้นอกี ชมศาลกวนอซูึง่อยู่บนสะพาน ญี่ปุ่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะน า

สนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ี่หนา้บา้น เพือ่ขายใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วท่านสามารถซื้อของที่ระลกึ เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เช่น กระเป๋า

โคมไฟ เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางสู่ดานงั 

ค า่  บริการอาหารเยน็ณภตัตาคารอิม่อร่อยกบัอาหารทะเล Seafood 
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น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรม Galavina Hotel or Nhu Minh Beach Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ดานงั-เว-้บาน่าฮลิล-์เมืองเว-้เจดียเ์ทียนม-ูตลาดดองบา-ลอ่งเรอืชมแม่น ้าหอมพรอ้มฟังดนตรพีื้นเมืองบนเรอื 

                 (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารเชา้น าทกุท่านเดินทางสู ่บานาฮลิลซ์ึง่อยู่ห่างจากเมอืงดานงั 25 กโิลเมตร 

บานาฮลิลเ์ป็นที่ตากอากาศทีด่ีที่สุดในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร ัง่เศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้ม

ขึ้นไปบนภเูขาสรา้งทีพ่กัโรงแรมสิง่อ  านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนในระหว่างการรบระหว่างทีน่ ัง่กระเชา้ดว้ย

ความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้หน็ววิธรรมชาติท ัง้น า้ตกToc Tienและล าธารSuoi no (ในฝนั) 

จากนัน้  น าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสูบ่านาฮลิล ์(Ba Na Hill)กระเชา้แห่งบานาฮลิลน้ี์ไดร้บัการบนั 

ทกึสถติิโลกโดยWorld Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวทีสุ่ดประเภทNon Stop 

โดยไม่หยุดแวะมคีวามยาวท ัง้สิ้น 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ที่สูงทีสุ่ดที่ 1,294 เมตร 

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยต า่กว่ากระเชา้พรอ้ม 

อากาศบรสุิทธิ์อนัสดชื่นจนท าใหท่้านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ า้ว่าทีน่ี่ไมใ่ช่ยุโรปเพราะ 

อากาศที่หนาวเยน็เฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเท่านัน้จดุทีสู่งที่สุดของบานาฮลิลม์คีวามสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าที่

อดุมสมบูรณ ์

เที่ยง           บริการอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาติ ณ ภตัตาคารบนเขาบาน่าฮลิล ์

บา่ย  จดุทีส่รา้งความตื่นเตน้ใหน้กัท่องเทีย่วมองดูอย่างอลงัการที่ซึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห  ์

แห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยัที่สวนสนุก The Fantasy Park 

(รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ รถรางและบา้นผีสงิที่ไม่รวมใหใ้นรายการ) 

ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของบาน่าฮลิลท่์านจะไดพ้บกบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบเช่นทา้ทาย 

ความมนัสข์องหนงั 4D, ระทกึขวญักบับา้นผสีงิและอื่นๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆ 

เครื่องเลน่เบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหวัตลอดไปจนถงึระทกึขวญัส ัน่ประสาท 

อกีมากมายหรอืชอ้ปป้ิงซื้อของที่ระลกึภายในสวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายที่ 

รอท่านพสูิจนค์วามมนัสก์นัอย่างเตม็ที่ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเครื่องเลน่นานา 

ชนิดอย่างจใุจ  ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบั น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงเว ้

เมืองเว ้เมอืงทีม่คีวามเจริญรุ่งเรืองในอดตี โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า 

 วฒันธรรมทีม่แีบบฉบบัของตนเอง เว ้จงึไดร้บัการยนืยนัจาก องคก์ารยูเนสโก 
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ประกาศขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลก 

WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียู่ในประเทศเวยีดนาม 

จากนัน้ น าท่านชมเจดียเ์ทยีนมูทรงเกง๋จีนแปดเหลีย่มสูงลดหล ัน่กนั 7 ช ัน้ซึง่แต่ละช ัน้แทน 

ภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ ต ัง้เด่นอยู่รมิฝัง่แมน่ า้หอมจากนัน้น าท่านเยี่ยมชม 

พระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีนพระราชวงัแห่งน้ีสรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2348 

ในสมยัยาลองเคยเป็นที่ประทบัของพระมหากษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน13 พระองค ์ 

พระราชวงัแห่งน้ีต ัง้อยู่ใจกลางเมอืง เป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญ่และงดงามแห่งน้ีได ้

ถกูสรา้งขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจนี 

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงที่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้หอมรอบนอกจะเป็น 

สนิคา้ของที่ระลกึเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช ้ท ัว่ไป 

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร  น าท่านลงเรอืมงักรล่องแม่น ้ าหอม 

พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีื้นเมอืง พกัที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว** 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม เมืองเว-้สสุานกษตัรยิไ์คดิงห-์วดัลงิคอ์ึ้ง-สะพานมงักร-เมืองดานงั (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น ำท่านชมสุสานกษตัริยไ์คดิงหสุ์สานแห่งน้ีเป็นเพยีงสุสานเดยีวทีม่กีารผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออกเขา้กบั
สถาปตัยกรรมตะวนัตก  ทางเดินขึ้นสุสานไดร้บัการตกแต่งเป็นบนัไดมงักรอนัโอ่อ่า    

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงดานงั 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้  น าท่านแวะสกัการะ วดัลนิหอ์ึง๋เป็นวดัทีใ่หญ่ที่สุดของเมอืงดานงัภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็น 

สถานที่บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต่์างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมี 

รูปปัน้ปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตร 

ยนืหนัหลงัใหภ้เูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก 

ชายฝัง่วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงั 

เป็นอกีหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวทีส่วยงามเป็นอกีน่ึงจดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานงั 



 
 VN08_PG_AUG-DEC17 

จากนั้น   น าท่านชมสะพานมงักร Dragon Bridgeอกีหน่ึงทีเ่ทีย่วดานงัแห่งใหม ่สะพานมงักร ไฟสญัลกัษณค์วามส าเรจ็แห่งใหมข่อง

เวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น า้ฮนั ประเทศเวยีดนามสะพาน

มงักรถกูสรา้งขึ้นเพือ่เป็นแหลง่ท่องเทีย่วดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ 

โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปตัยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนาม

เมือ่กว่าหน่ึงพนัปีมาแลว้ 

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ที่หอ้งอาหาร ณ ภตัตาคาร 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินเที่ยวและชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซึง่กม็สีนิคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บหุรี่ และของกนิต่างๆ เป็นตลาดสดและ

ขายสนิคา้พื้นเมอืงของเมอืงดานงั 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิดานงั 

13.35 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่  PG 948 

15.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนามกลาง เว ้ดานงั ฮอยอนั 4 วนั 3 คืน บิน PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กมีเตยีง พกัเดี่ยว 

4 ส.ค.60 7 ส.ค.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 34 13,900 13,900 13,900 3,000 

18 ส.ค.60 21 ส.ค.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

25 ส.ค.60 28 ส.ค.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

1 ก.ย.60 4 ก.ย.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

8 ก.ย.60 11 ก.ย.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

15 ก.ย.60 18 ก.ย.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

22 ก.ย.60 25 ก.ย.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

29 ก.ย.60 2 ต.ค.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

5 ต.ค.60 8 ต.ค.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

19 ต.ค.60 22 ต.ค.60 34 14,900 14,900 13,900 3,000 

1 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 34 12,900 12,900 11,900 3,000 

7 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

8 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

10 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 34 13,900 13,900 12,900 3,000 

29 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 34 18,900 18,900 17,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

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

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

  4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 6. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื 

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 

 

 


