
 
 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 12570 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่#Hashtag Central Vietnam 
ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิ ์

4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

  ราคาเพยีง 15,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น ัง่กระเชา้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ด า่ไปกบัววิทวิทศันแ์บบ 360 องศา 

 ถา่ยรปูคูก่บัสะพานทอง แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องบานาฮลิล ์

 เยีย่มชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและเงยีบสงบ 

 เยีย่มชมพระราชวงัเว ้อาณาจกัรตอ้งหา้มแหง่เวยีดนาม 

 สดุพเิศษ!! สนกุสนานไปกบักจิกรรมน ัง่เรอืกระดง้   

 พเิศษสดุๆ!! น าทา่นลอ่งเรอืไปชม Hoi An Impressions Theme Park Show 

 FREE WIFI ON BUS 

 พกัโรงแรมด,ี อาหารด ี

 รวมอาหารบนเครือ่ง ท ัง้ไปและกลบั, รวมน า้หนกักระเป๋า ทา่นละ 20 ก.ก. ท ัง้ไปและกลบั 

 พเิศษสดุ!! รบังอบหนอนหลา ทา่นละ 1 ใบ 



 
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 
เชยีงใหม ่- ดานงั - สะพานแหง่ความรกั - สะพานมงักร - เว ้- สสุาน

จกัรพรรดไิคดงิห ์- เจดยีเ์ทยีนมู ่- ตลาดดองบา 
05.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

08.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD906 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงดานงั (ใชเ้วลาเดนิทาง 5 - 10 นาท)ี 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนามเป็นเวลาเดยีวกนักบัประเทศไทย) 

 เมอืงดานงั เป็นเมืองท่าตดิทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็น

อันดับ 3 ของเวยีดนาม ทะเลสวย ชายหาดสขีาวทอด

ยาว รวมถงึเทือกเขานอ้ยใหญ่ และ ดานังก็ยังคงเป็น

เมอืงทีค่งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์ของหมูบ่า้นชาวประมง ทําให ้

เราไดเ้ห็นวถิชีวีติของชาวเมอืงดัง้เดมิ  

 ใหทุ้กท่านถ่ายรูปคู่กับสะพานแห่งความรกั ซึง่ท่าน

สามารถชมววิรมิ น้ําของเมอืงดานัง และ ถ่านรูปคู่กับ

สะพานมงักร อกีหนึง่ที่เทีย่วแห่งใหม่ สะพานที่มทีี่มี

ความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย

งบประมาณราคาเกอืบ1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสอง

ฟากฝ่ังของแมน้ํ่าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 

2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็นแลนด์

มารค์แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปปั้นทีม่หีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วัน

เสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น้ํา และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่17 - 20 ต.ค. 62 15,888.- 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

เชยีงใหม่ - ดานัง - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - เว ้- 

สสุานจักรพรรดไิคดงิห ์- วัดเทยีนมู ่- ตลาดดองบา  

(FD906 : 08.00 - 09.45)  
 

    
ELEGANT HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

2 
เว ้- พระราชวังเว ้- เมือ่งลังโก - ฮอนอัน - หมู่บา้นกั๊มทาน - ชม

โชว ์Hoi An Impressions Theme Park Show 
      

PHO HOI RIVERSIDE 

RESORT  

หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

3 ฮอยอนั - ดานัง - บานาฮลิล ์- วัดหลนิอึง๋       
REGINA BOUTIQUE 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

4 
ดานัง - เชยีงใหม ่ 

(FD907 : 10.15 - 12.00)   
      

**หมายเหต ุ: 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 800 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

- หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ทําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเว ้(ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 เยีย่มชม สุสานของพระเจา้ไคดงิห  ์เพราะเป็นเพียง

สุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวันออกเขา้กับสถาปัตยกรรมตะวันตก ดว้ยทรงเป็น

จักรพรรดใินราชวงศเ์หวียนพระองคเ์ดยีวทีไ่ดเ้ดนิทาง

ไปประเทศฝร่ังเศส สสุานแห่งนี้สรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิ

เหล็กอยา่งด ีโดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 11 ปี พระเจา้

ไคดงิหเ์ป็นพระบดิาบญุธรรมของพระเจา้เบา๋ได่ ทรงครองราชยอ์ยู ่9 ปี ในยคุทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครอง 

 ชม วดัเทียนมู่ ตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของริมแม่น้ําหอมของ

ประเทศเวยีดนาม ทางไปสุสานของพระเจา้มงิหห์ม่าง 

วัดแห่งนี้นับเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน 

จดุเดน่ทีส่ดุของวดัแหง่นีค้อื เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่ม สงู

ลดหลั่นกัน 7 ชัน้ แต่ละชัน้เป็นตัวแทนของชาติภพ

ต่างๆ ของพระพุทธเจา้ ส่วนทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็น

ทีต่ัง้ของศลิาจารกึและระฆังสํารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดยีเ์ป็น

ประตทูางเขา้สูบ่รเิวณภายในวดั มรีปูปัน้เทพเจา้ 6 องค ์คอยยนืเฝ้าปกป้องไมใ่หค้วามชัว่รา้ยเขา้มาเยอืน

และวัดแห่งนี้เองมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองในช่วงยุคหลังของเวียตนาม เมื่อ

พระภกิษุทกิกวางหยกุ เจา้อาวาสของวัดเทยีนมู่ไดใ้ชร้ถออสตนิสฟ้ีาคันเล็กเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่

กลางกรงุไซง่อ่นหรอืโฮจมินิหซ์ติีใ้นปัจจบุนั ในชว่งสายของวันที ่11 มถิุนายน พ.ศ. 2506 เพือ่ประทว้ง

การบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอืศาสนาครสิตแ์ละการฉอ้ราษฎรบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิหเ์ดยีมทีเ่ป็น

คาทอลกิ รวมทัง้ใชค้วามรุนแรงขัดขวางการฉลองวันวสิาขบูชาของประชาชนในประเทศ ปัจจุบันรถ

ออสตนิสฟ้ีาคันนัน้ไดถ้กูเก็บรักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวัดแหง่นี ้

 อสิระใหท้า่นเลือ่กซือ้สนิคา้ ของฝาก ของทีร่ะลกึ ตลาด

แห่งนี้เป็นตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ ของเมืองเว ้มี

สนิคา้หลากหลายใหท้่านไดจั้บจ่ายใชส้อย มีทัง้ของ

ทอ้งถิน่และนําเขา้จากจนี ตลาดแห่งนี้อยู่ตดิกับแม่น้ํา

เหอืง หรอืแมน้ํ่าหอม 

 นําทา่น ลอ่งเรอืมงักรในแมนํ่า้หอม แหล่งกําเนดิมา

จากบรเิวณตน้น้ําทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 

ตามแม่น้ําสายสัน้ๆ ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นหมู่บา้น

ชาวน้ําใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลดิเพลนิ

ไปกบัดนตรพีืน้บา้นบนเรอื 

(ใชเ้วลาลอ่งเรอื 45 - 60 นาท)ี 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : ELEGANT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

วนัที ่2 
เว ้- พระราชวงัเว ้- เมอืงลงัโก - ฮอนอนั - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน - ชมโชว ์Hoi 
An Impressions Theme Park Show 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 นําท่านชม พระราชวงัเว ้เป็นพระราชวังทีจ่ักรพรรดยิา

ลอง  องคป์ฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศเ์หวยีนเป็นผูส้ถาปนา

ขึน้ แต่หลังจากทีพ่ระเจา้ยางลองปกครองเวยีดนามได ้

เพียง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตีเมืองเว ้ในช่วงนี้

จักรพรรดผิลัดกนัขึน้สูบ้ัลลังกใ์นชว่งสัน้ๆ การเดนิขบวน

ตอ่ตา้นฝร่ังเศสและการตอ่สูก้บัจักรพรรดนิยิมถกูตดิตาม

มาดว้ยการยดึครองของญีปุ่่ นในมหาสงครามเอเชยีบูรพาเมือ่ปี พ.ศ. 2488 และในสงิหาคมปีเดยีวกันนี้

เองทีพ่ระเจา้เบา๋ได่ ไดส้ละราชสมบัตเิป็นอันสิน้สุดราชวงศเ์หวยีน ต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่



 
 

ของเวียดนามใตต้ามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของ

รัฐบาลโงดงิหเ์ดยีม นครแห่งจักรพรรดติอ้งประสบกับความเสยีหายอยา่งหนัก ระหว่างการบกุเขา้โจมตี

ของเวยีดกงในชว่งเทศกาลเต็ดเมือ่ปี พ.ศ. 2511 ซึง่กอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นไปทกุเมอืงในเวยีดนามใต ้

และเหตุการณ์ครัง้นัน้เองก็สง่ผลใหส้หรัฐอเมรกิาถอนกองกําลังออกจากเวยีดนาม และในทีส่ดุก็ทําให ้

เวยีดนามเหนอืลงมายดึเวยีดนามใตแ้ละรวมกนัเป็นหนึง่ไดสํ้าเร็จ 

 นําท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงลงัโก (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่งมงครึง่) เป็นตําบลหนึ่งในอําเภอฝูหลก 

จังหวัดเถือ่เทยีนเว ้ลังโกหมายถงึ“หมู่บา้นนก”เป็นเมอืงผ่านและเมอืงพักในเสน้ทางดานัง-เว ้(เมอืง

มรดกโลก) ตัง้อยูห่า่งจากตัวดานังประมาณ 40 กม. ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. ระหว่างทางทุกท่านจะ

ไดเ้ห็นรถลอดอุโมงคห์ายเวนิจากดานังมาก็จะมาแวะรับประทานอาหารกันทีน่ี่เพราะลังโคเป็นเมอืงรมิ

ทะเลทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งอาหารทะเลอร่อยสดใหมท่ะเลสาบลังโกมอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่สวยงามผูค้นที่

อาศัยอยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเลีย้งหอยจับปลาทําการประมงพืน้บา้นเป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคาร 

 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัง่มงครึง่) 

 เมอืงฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น้ําทูโบน ใกลช้ายฝ่ัง

ทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟ

ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่ฮอย

อันไดรั้บความเสียหายจากการสูร้บและแม่น้ําตื้นเขนิ 

เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอัน

ในปัจจบุนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์าร

ยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทุนทําโครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทาง

ประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล้ํ่าคา่  
 นําท่านเดนิทางสู ่สะพานญีปุ่่ น ที่สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ น 

เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืง

เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมเีจดียท์รงสีเ่หลี่ยม

จัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตหมูบ่า้นชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี  

 ชม วดัฟุ๊ กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่

ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอัน ใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น 

และภายในยังเป็นทีต่ัง้ของวัดทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิใหก้ับ

ลัทธขิองพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม ้

แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทําบญุต่ออายุ

โดยพธิสีมัยโบราณ คอื การนําธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มา

จดุทิง้ไว ้เพือ่เป็นสริมิงคลแกท่า่น 

 ชม บา้นเลขที ่101 บา้นเก่าแก่อายุเกอืบรอ้ยปี ตดิ

ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้น

ไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

แบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความ

ประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บ

สนิคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งสามารถ

มองเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาเป็นทรงกระดองป ู 

 จากนัน้นําทุกท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัม๊ทาน พเิศษ 

สุด!! ใหท้่านไดส้นุกสนานไปกบักจิกรรมน ัง่เรือ

กระดง้ ชมหมูบ่า้นเล็กๆในสวนมะพรา้วทีต่ัง้อยูร่มิแมน้ํ่า 

ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่พํานักของเหล่าทหารในช่วง

สงคราม อาชีพหลักของผู ค้นที่นี่ คือการประมง 

วัฒนธรรมอันโดดเด่นของหมู่บา้นเล็กๆแห่งนี้คือการ 

ลอ่งเรอืกระดง้ ซึง่เป็นวัฒนธรรมอนังดงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้

กนัไปมานําทีพ่ายเรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรอียา่งสนุกสนาน 



 
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 พเิศษสุดๆ!! หลังจากทําอาหารเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่าน

ล่องเรอืสู ่Hoi An Impressions Theme Park ชม

โชวส์ุดอลงัการทมีชีอืว่า “ความทรงจําแห่งเมอืง

ฮอยอนั” แสดงถงึวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์เรอืงราว

ต่างๆของเมืองฮอยอัน ชมแสงส ีเสีย งอันอลังการ

นักแสดงชายและหญิงกว่ า  500  ชีว ิต  ใหท้่ าน

เพลดิเพลนิกบัโชวอ์นัน่าตนืตาตนืใจ  

ทีพ่กั  โรงแรม : PHO HOI RIVERSIDE RESORT หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

  

วนัที ่3 ฮอยอนั - ดานงั - บานาฮลิล ์- วดัหลนิอึง๋ - ตลาดฮาน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงดานงั (ใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท)ี 

 เดนิทางสู ่บานาฮลิล ์(ใชเ้วลาประประมาณ 30 นาที)

จนถงึสถานีกระเชา้ พาทุกท่านน ัง่กระเชา้สูบ่านาฮลิล ์

ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิดืม่ดํ่าไปกับววิทวิทัศน์ ของเมอืง

บนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานาฮิลล์เป็น

กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางที่

ยาวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่

9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิล์

รสีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์

และสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ เนือ่งจากทีน่ีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 

องศาเซลเซยีสเทา่นัน้  

จากนัน้นําท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ เกมสส์นุกๆ 

เครือ่งเล่นเบาๆ จนถงึรถไฟเหาะ หากท่านไหนไม่สะดวกจะเล่นเครือ่งเล่นก็สามารถน่ังรถรางชมสวน

ดอกไมแ้ละบรเิวณโดยรอบของบานาฮลิลไ์ดเ้ชน่กัน หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก และ 

ทา่นสามารถถา่ยรปูกบัววิทวิทัศนอ์นัสวยงามแบบพาโนรามาได ้ณ สะพานทอง ซึง่แลนดม์ารค์แหง่ใหม่

ของบานาฮลิล ์

**ในรายการทวัรร์วมคา่เครือ่งเลน่ตา่งๆแลว้ ยกเวน้ พพิธิภณัฑข์ีผ้ ึง้, บา้นผสีงิ**   

กลางวนั รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารในบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์ 

 เดนิทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋ 

แกะสลักดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน

เวยีดนาม ซึง่มทํีาเลที่ตัง้ด ีหัน  หนา้ออกสู่ทะเลและ

ดา้นหลังชนภูเขา  ตั ้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม

ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา 

หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่

บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์ เป็นหนิอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่

ถา่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลกึซึง้ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงดานงั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

  

วนัที ่4 ดานงั - เชยีงใหม ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานัง 

10.15 น. ออกเดนิทางกลับ เชยีงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD907 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



 
 

12.00 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรม :  #Hashtag Central Vietnam 
   ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิ ์
   4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

17 - 20 ต.ค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,988.- 

**ราคาสําหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
  

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นสาํคญั) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั, จํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายตามทีท่างสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ํานาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 



 
 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่หัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้

**  

10. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

11. เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

12. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

13. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

14. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

15. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซักรดี, 

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามี

คา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัทําการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. คา่ธรรมเนยีมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

8. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  

4. หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่

ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั

บรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 



 
 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งคนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําใหก้ับลกูคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับทา่นเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาดําเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วนั ทํา

การ นับจากวนัทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี

เกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 
 


