
 

 

ทวัรเ์วียดนาม 

 
ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮลิล์ 4วัน 3 คืน 

โดยสายการบิน Air Asia (FD) 
 

 

07.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศดอนเมือง ช ัน้ 3 ประตู 1   เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดย

มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ดานงั – เว ้- สุสานกษตัริยไ์คดินห ์– ตลาดดองบา  ( - / L / D ) 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่ดานงั เท่ียวบินท่ี FD636  พกัผอ่นอิสระตามอธัยาศยับนเคร่ือง 

11.30 น. ถึง สนามบินเมืองดานงั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ สู ่เว ้เป็นอาณาจกัรโบราณและเมืองหลวงเกา่แกข่องประเทศ

เวียดนาม และ ณ ปัจจุบนัน้ีไดร้บัการประกาศเป็นเมืองมรดกอยา่งเป็นทางการจากองคก์ารยูเนสโกน า

ชม สุสานกษตัริย ์ไคดินห ์กษตัริยล์ าดบัท่ี 12 ของราชวงศเ์หวียน วา่เป็นสุสานท่ีสรา้งไดวิ้จิตตระการ

ตา เป็นการผสมผสานระหวา่ง จีนกบัเวียดนาม สุสานแหง่น้ีถือวา่เป็นสุสานท่ีสรา้งไดต้ามหลกั ฮวงจุย้ 

มากท่ีสุด ชมภาพวาดมงักรในมา่นเฆม ซ่ึงวาดโดยศิลปินท่ีใชเ้ทา้วาดแทนการใชมื้อ จากนั้นน าทา่น

เพลิดเพลินกบัการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแหง่เมืองเวต้ ัง้อยูติ่ดริมแมน่ ้าหอม  มี 2 ชัน้ ขายทัง้

สินคา้ของท่ีระลึกตา่งๆ และของใชป้ระจ าวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจา่ยซ้ือของกนัอยา่งคบัคัง่ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !! อาหารชาววงั ) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกัJASMINE HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองเว)้ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่แม่น ้าหอม ลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซ่ึงหาดูไดย้ากย่ิงในสมยัปัจจุบนั เสมือนน า 

วนัท่ีสอง เว ้– แม่น ้าหอม - วดัเจดียเ์ทียนหมู่ – พระราชวงัโบราณ – ฮอยอนั – เมืองโบราณฮอย

อนั – สะพานญ่ีปุ่น –จัว่ฟกุเก๋ียน- บา้นเลขท่ี 101 - ดานงั   (B/L/D) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ทา่นยอ้นเวลาลอ่งเรือในบรรยากาศท่ีสวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปดว้ยทุง่หญา้เขียวขจี  จากนั้นชม วดั 

เจดียเ์ทียนหมู่เจดียท่ี์สรา้งข้ึนในสมยัจาม ประกอบดว้ยหอคอย 8 เหล่ียม 7 ช ัน้ ในแตล่ะชัน้นั้น เป็น 

ตวัแทนของชาติภพตา่งๆ ของพระพุทธเจา้ ซ่ึงเจดีย ์เทียน หมุ น้ีถือเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเวม้าตัง้แต ่

ปี 1710 น าทา่นชม พระราชวงัโบราณ(ไม่รวมรถราง)หรือพระราชวงัหลวงแหง่นครประวติัศาสตร์ 

สมัผสัความย่ิงใหญแ่ละโออ่า่ของประตูเมืองแหง่พระราชวงัหลวง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(พิเศษ !! อาหารซีฟู๊ ด) 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮอยอนั ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.โดยรถบสัปรบัอากาศ ใช ้

เสน้ทางดว่นไฮฟาน เสน้ทางท่ีเลาะไหลเ่ขา ชมทิวทศัน์ท่ีเป็นธรรมชาติซ่ึงสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได ้

ช่ือวา่เป็นถนนสายท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศเวียดนาม ตลอดสองขา้งทาง ทา่นไดส้มัผสั 

บรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุง่หญา้ ป่าเขา แมน่ ้า ชมการเพาะปลูกนาขา้วและไร่ผกั สวนผลไม ้ท่ียงัคง 

ใชวิ้ธีแบบดัง้เดิม จากนั้นน าชม เมืองโบราณฮอยอนัเมืองท่ีองคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดก 

โลก และยงัคงไวซ่ึ้งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บา้นเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย  

เสมือนเป็นเมืองท่ีกาลเวลาไดห้ยุดน่ิง ทา่นจะไดส้มัผสักบัชีวิตแบบชาวบา้น พรอ้มชมบา้นเมืองสไตล ์

จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุง้และแตจ๋ิ้ว และบา้นชา่งไม ้บา้นตระกูลฟงุ (บา้นโบราณท่ี 

สรา้งข้ึนโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปูในการสรา้ง รวมถึงชาวบา้นรา้นคา้มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงท่ี 

คอยตอ้งรบันักเท่ียวใหม้าสมัผสัชีวิตและความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแหง่หน่ึง  น าทา่นเดินทางสู ่ 

สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอน 

คล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตุัรสั ซ่ึงสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟ ุ

กเก๋ียน บา้นประจ าตระกูลท่ีสรา้งข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝู เป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมา 

จากฟกุเก้ียนท่ีมีแซเ่ดียวกนั น าทา่นเดินทางสู ่บา้นเลขท่ี 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนน 

สายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้ง 

ดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู ่

อาศยั มีลาดเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรง 

กระดองปู จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยูใ่นบา้น 

โบราณ ย่ิงเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กวา่เมืองน้ีมีเสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บั 

อิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทัง้บา้นเรือน  

วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ตา่งๆน าทา่นเดินทางสู ่ 

เมืองดานงั เป็นเมืองใหญอ่นัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วท ัง้ขนาดและความส าคญั ตัง้อยู ่

ระหวา่งชายฝั่งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง 

ค ่า   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(พิเศษ !! กุง้มงักร ฮ่องเต)้ 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่(เมืองดานัง) 



 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่บานาฮิลล ์ซ่ึงอยูห่า่งจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลลเ์ป็นท่ีตาก  

อากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝรั่งเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดมี้การสรา้งถนน 

ออ้มข้ึนไปบนภูเขาสรา้งท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นในระหวา่ง 

การรบน าทา่นนั่งกระเชา้สู ่บานาฮิลลด่ื์มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 

กระเชา้บานาฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดร้บัการ- 

บนัทึกจากกินเนสบุค๊เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาทีข้ึนไปถึงสถานีเฟ ( 

รนชฮิ์ลลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮิลลรี์สอรท์ และไดช่ื้นชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ี 

อากาศสดใส ซ่ึงการทอ่งเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแหง่เมืองดานัง เน่ืองจากท่ีน่ี 

มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นั้น  น าทา่นแวะชม  

สวนดอกไม ้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส  ท่ีมีท ัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้และมี 

โรงไวน์ Debay Wine Cellar ใหท้า่นไดอิ้สระเดินเลน่ถา่ยรูปตามอธัยาศยั นอกจากน้ี ยงัมีวดัทางพุทธ 

ศาสนาท่ีมีพระพุทธรูปสีขาวสูง  เมตร ท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ตไ่กล น าทา่นเดินจุดชมวิวแหง่ใหม ่27 

 ”สะพานทอง“หรือ Golden Bridge  ซ่ึงสะพานสีทองแหง่น้ียาว 150 เมตร โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษ์ 

แบกรบัสะพานไว ้ เหมาะแกก่ารพกัผอ่นหยอ่นใจ สูดอากาศอนัสดช่ืน และชมวิวทิวทศัน์อนักวา้งใหญ ่

ของเมืองดานังท่ีอยูเ่บ้ืองลา่งอีกดว้ย 

เท่ียง             รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )International buffet Bana Hill)  

 น าทา่นเดินทางสู ่สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็น

เหมือนเมืองแหง่เทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลาย ๆ โซนให ้

ร่วมสนุกกนั อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 4D  บา้นผีสิง ถ า้ไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เคร่ืองเลน่ตา่งๆ 

รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั  รวมค่ารถรางและค่าเคร่ืองเล)่่นบนสวนสนุก ยกเวน้ 

พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผ้ึงและบา้นผีสิงท่ีไม่รวมใหใ้นรายการ( 

 สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง  

จากนั้นน าทา่นกลบัสู ่เมืองดานงั  น าทา่นเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ตลาดท่ีรวมสินคา้ 

มากมายเป็นท่ีนิยมของชาวเวียดนามและตา่งชาติ เชน่ เส้ือผา้ หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของกิน และขาย 

วนัท่ีสาม ดานงั – บานาฮิลล ์(นัง่กระเชา้ไฟข้ึน-ลง) – สวนดอกไม ้“LE JARDIN D’AMOUR” –  

  อลงัการ “สะพานทองGOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน –สะพานมงักร (B/L/D) 



 

สินคา้พ้ืนเมืองของเมืองดานัง น าทา่นชม สะพานมงักร)Dragon Bridge (อีกหน่ึงท่ีเท่ียวดานังแหง่ใหม ่ 

สะพานมงักร ไฟสญัลกัษณค์วามส าเร็จแหง่ใหมข่องเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ 

ถนน 6 เลนส ์เช่ือมตอ่สองฟากฝั่งของแมน่ ้าฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นแหลง่ 

ทอ่งเท่ียวดานัง เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิด 

ใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม ่ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต านาน 

ของเวียดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ADINA HOTELระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่)เมืองดานัง(  

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่วดัหลินอ๋ึงเป็นวดัสรา้งใหมใ่หญท่ี่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวม

ความเช่ือ ความศรัทธาของธาตุท ัง้หา้และจิตใจของผูค้นอยูใ่นท่ีน้ี  เป็นสถานท่ีบูชา เจา้แมก่วนอิม

หลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินออ่นสูงใหญยื่นโดดเดน่สูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีต ัง้ดี หนัหนา้ออกสูท่ะเล

และดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปัก

รกัษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์

18 องคเ์ป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์า่ทางท่ีถา่ยทอดอารมณทุ์กอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติ

ธรรมอยา่งลึกซ้ึง วดัแหง่น้ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามชองเมือง

ดานัง   สมควรแกเ่วลาเดินทางสู ่สนามบินดานงัเพ่ือเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

12.00 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเซีย เท่ียวบินท่ี FD637  

13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 

 

                        ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 

ก าหนดการเดินทาง 

( กรุป๊เดินทาง 34 ท่าน ) 

พกัหอ้งละ   

 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

12-15 ต.ค.61 

13-16 ต.ค. 61  
13,997 3,500 

 

 **โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องนกัท่องเท่ียวเป็น

ส าคญั 

 **ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

วนัท่ีส่ี ดานงั - วดัหลินอ๋ึง – กรุงเทพฯ      (B) 

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


 

**ในกรณีท่ีกระเชา้ปิด หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการนัง่กระเชา้  (จะปรบัเป็นนัง่รถแทน) ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

………………………………………................อตัราน้ีรวม………………………………….………………… 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป -ดับัะรั นนปร บักัะ (Economy Class) ะกอนเมือง–กานงั–กอนเมืองะโกัสาัดารบินะ       

  แอร์เอเซีัะ(FD) 

 คา่ท่ีพดัโรงแรมท่ีร บใุนราัดารร กบัะ 3ะกาวะบรือเทีับเท่าะรวมทั นงสิ นนะ3ะคืนะ(พดัะ2-3ะท่าน/บออง)  

 คา่อาบารครบทดุมื นอตัอกราัดาร 
 คา่โคอรปรับอาดาศรถรับ -สง่สนามบินะแั ะราัดารทวัร์ตัอกราัดาร  

 อตัราคา่เขอารมสถานท่ีท่ีร บไุวอในราัดาร 

 ปร ดนัภัั ในดารเกินทางะในดรณีท่ีะเสีัรีวิตเน่ืองจาดอบุตัิเบตะุจ คุอมครองเป็นจ านวนเงินะ1,000,000 บาทะค่า

รัดษาพัาบาัะ500, 000ะะบาทะะะ(คุอมครองะาออ เอาปร ดนัภััะอาัุร บว่างะะ6-75ะะปีะในดรณีท่ีาออ เอาปร ดันภัั
อาัตุ ่าดวา่ะ6ะปีะบรื อะร บวา่งะ 75-85ะปีะคุอมครองะ50ะ % ของจ านวนเงินเอาปร ดนัภัั ะทั นงนี นขึ นนอัอ่ดบัเง่ือนไข

ของดรมธรรม์ะ ะ/สว่นในดรณีะาออ เอาปร ดนัภัั อาัุสองดว่าะะ85ะะปีะทางบริษัทใะขอสงวนสิทธิ ในดารคุอมครองะะ) วงเงิน
คุอมครองอาบารเป็นพิษ ะ(โกัแพทั์จ ตอองร บใุนใบรับรองแพทั์วา่”อาบารเป็นพิ ษเท่านั นนะ)” 

 คา่ร วางน นาบนดัะ 20ะดิโัดรั ม 

…………………….....................................อตัราน้ีไม่รวม…………………………………….……………. 

 คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตตา่งชาติ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนักเกิน 20 กก.   

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,400 บาท (ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่

ความพึงพอใจฃองลูกคา้) 

 

…………………………………..………...……เง่ือนไขการใหบ้ริการ………………………………………………… 

1.กรุณาจองลว่งหนา้ พรอ้มช าระคา่มดัจ า ทา่นละ่ 5,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นการเดินทาง 30 วนั 



 

 
2. แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยตามจริง 

   2.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

   2.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

**********วนัท าการ จนัทร ์อาทิตย ์และ วนัหยุด นักขตัิกษ-์ศุกร ์ไมน่ับเสาร์ -************ 

  2.3 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. กรณีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 ทา่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือน

การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่คา่ตัว๋เคร่ืองบินคา่

หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้นจึงไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใดๆทัง้ส้ิน กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่น

ใหก้บัทา่น 

6. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่

ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

……………………………………………..………หมายเหตุ…………………………………………………………… 

1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย   ,การถูกท ารา้ย  ,การสูญ

หาย ,ความลา่ชา้  หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบคา่บริการ

ท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 



 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสาร เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5 . รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง  และ

โรงแรมที่ พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6 . ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน

ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนาม โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นั้น 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ ความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

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

   


