
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดนิทางโดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พเิศษ !!! บฟุเฟ่ตน์านาชาตบินบานาฮลิล ์พรอ้มเมนูอาหารทะเลอกีมากมาย 

สายการบนิบางกอกแอรเ์วยB์ANGKOK AIRWAYS(PG) 

ขาไป PG947 BKK - DAD 11.00– 12.45 

สายการบนิบางกอกแอรเ์วยB์ANGKOK AIRWAYS (PG) 

ขากลบั PG948 DAD- BKK 13.35 – 15.25 
 

 



 
 

 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกทา่อากาศยานสวุรรณภูมเิคานเ์ตอร ์ช ัน้ 4ประต ู4เคานเ์ตอร ์
Fสายการบนิบางกอกแอรเ์วยB์angkok Airways (PG)พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.00น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดานงัโดยเทีย่วบนิที ่PG947สายการบนิ Bangkok Airways 

 ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ 
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

 

03 – 06 ตลุาคม 61 
 

12,900.- 2,900.- 
PG947 BKKDAD 11.00-12.45 

PG948 DADBKK 13.35-15.25 
 

06 - 09ตลุาคม 61 
 

13,900.- 2,900.- 
PG947 BKKDAD 11.00-12.45 

PG948 DADBKK 13.35-15.25 
 

17 – 20 ตลุาคม 61 
 

12,900.- 2,900.- 
PG947 BKKDAD 11.00-12.45 

PG948 DADBKK 13.35-15.25 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา8,000 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 
 

กรงุเทพ – ดานงั – เว ้– สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์– ชอ้ปป้ิงตลาดตองบา – ลอ่งเรอืมงักร 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

12.45 น. ถงึสนามบนินานาชาตดิานงัหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

 (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

 น าทุกท่านเดนิทางสู่เมอืงเวอ้ดตีเคยเป็นเมอืงหลวงเก่าในสมัยราชวงศเ์หงยีนชว่งปี พ.ศ. 2345-2488 มี
ชือ่เสยีงจากโบราณสถานทีม่อียูท่ั่วเมอืงและดว้ยความเจรญิรุง่เรอืงในอดตี โบราณสถานอันงดงามทรงคุณค่า
และวัฒนธรรมทีม่แีบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดรั้บประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 
พ.ศ. 2536จากองคก์ารยเูนสโก  

 จากนัน้น าท่านเขา้ชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิหจ์ักรพรรดไิคดงิห์ ทรงเป็นจักรพรรดพิระองคท์ี่ 12  ของ
ราชวงศเ์หงยีน โดยการสนับสนุนจากฝร่ังเศสและเป็นเพยีงสสุานเดยีวทีม่กีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม
ตะวันออกและสถาปัตยกรรมตะวันตกสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็กอยา่งด ีใชเ้วลากอ่สรา้งนานกวา่11 ปี 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดตองบาตลาดสนิคา้ขนาดใหญ่ของเมอืงเว ้ที่อยู่ตดิกับ แม่น ้าหอม ภายในมสีนิคา้
มากมาย เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋าเดนิทาง ของฝากทีใ่ชใ้นครัวเรอืนอาหารแหง้ ของทีร่ะลกึมากมาย  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) 

 หลังอาหารน าทา่นลอ่งเรอืมงักรแมน่ ้าหอม พรอ้มชมการแสดงดนตรพีืน้เมอืง และววิทีส่วยงามทัง้สองขา้งทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พกัที ่Jasmine Hotelระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที ่2 

 

เว ้– วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่– พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์หงยีน – เมอืงโบราณฮอยอนั – วดัฟกุเกีย๋น 
สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้กวนอ ู–ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงฮอยอนั -ดานงั 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม่ซ า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

น าทา่นเขา้สู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมูเ่ป็นวัดทีต่ัง้อยูฝ่ั่งซา้ยของรมิแมน่ ้าหอมสรา้งขึน้ใน ค.ศ.1601 ในสมัยขนุ
นางเหวยีนฮวางจดุเดน่ทีส่ดุของวัดแหง่นีค้อื เจดยีท์รงเกง๋ 8 เหลีย่ม สงูลดหลั่นกนั 7 ชัน้ แตล่ะชัน้เป็น
ตัวแทนของชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัแหง่ราชวงศเ์หงยีนเป็นราชวงศส์ดุทา้ยของเวยีดนามทีป่กครองเวยีดนาม
มา 143 ปี สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง อดตีเคยเป็นทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศเ์ห
วยีน13 พระองคแ์ละเป็นมรดกตกทอดอนัยิง่ใหญแ่ละงดงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99


 หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนัเป็นเมอืงขนาดเล็กตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าทูโบนถูกแบง่ออกเป็น
สองฝ่ังโดยมคีลองคั่นกลาง และไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เนื่องจากมกีารผสมผสานศลิปะ 
สถาปัตยกรรมของชาตติะวันตกกบัทอ้งถิน่เวยีดนามไดอ้ยา่งมเีอกลักษณ์และลงตัว 
น าท่านชม วดัฟุกเกีย๋นเป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญ่ และเกา่แกท่ีสุ่ดของเมอืงฮอยอัน ไวส้ าหรับพบปะของคน
หลายรุ่นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย๋นทีม่แีซเ่ดยีวกัน และไวเ้ป็นทีร่ะลกึถงึถิน่ก าเนดิ  ท่านสามารถท าบญุต่ออายุ
โดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน าธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้เพือ่เป็นสริมิงคลแก่ท่าน จากนัน้น าท่านสู ่
สะพานญีปุ่่ นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ของเมอืงฮอยอันไดรั้บการกอ่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่าปีที่
แลว้ สะพานนีส้วยทัง้กลางวันกลางคนื และเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีท่กุทา่นตอ้งมาถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ  
ชมศาลกวนอซู ึง่อยูบ่นสะพานญีปุ่่ นเป็นเทพสญัลกัษณ์แหง่ความซือ่สตัย ์ความกตัตัญญรููค้ณุ ความจงรักภกัด ี
จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงฮอยอนั ส่วนมากเป็นของทีช่าวบา้นน าออกมาขาย ซือ้เป็นของใช ้
ของทีร่ะลกึ ตามอธัยาศัย  
แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงัเมอืงท่าส าคัญของเวยีดนามกลาง อยูร่มิชายฝ่ังทะเลจนีใต ้เป็นเมอืงใหญ่
อันดับที่ 4 ของเวียดนาม ซึง่ปัจจุบันไดรั้บการพัฒนาใหม้ีส ิง่อ านวยความสะดวกครบครันทัง้สนามบนิ 
ศูนยก์ารคา้ รา้นอาหาร ที่พัก แต่ก็ยังมมีนตเ์สน่หข์องตกึเก่าสเีหลืองบวกกับวถิีชวีติทีเ่รยีบง่ายของผูค้นใน

เมอืงเล็กๆ รมิน ้าแสนสงบ  
 
 

 

 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
พกัทีA่dina Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 
 

ดานงั – น ัง่กระเชา้สูย่อดเขา บานา่ฮลิล ์– วดัลนิหอ์ ึง๋ – สะพานมงักร –สะพานแหง่ความรกั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 น าท่านเดนิทางสู่ บานาฮลิลใ์ชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 นาท ี บานาฮลิลเ์ป็นทีต่ากอากาศที่ดทีีสุ่ดใน
เวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภเูขาสรา้งที่
พักโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนในระหว่างการรบ น าท่านขึน้กระเชา้ทีย่าว
ทีสุ่ดในโลกไดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดยกนิเนสส ์เพราะมคีวามยาวถงึ 5,042 เมตร น าท่านแวะชม สวน
ดอกไมส้วนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส  ทีม่ทีัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้และยังมโีรงไวน์ ใหท้่านไดเ้ดนิชม และเก็บภาพความ
ประทับใจตามอธัยาศัย  
จากนัน้น าท่านขึน้สู่ยอดเขาพบกับจุดชมววิแห่งใหม่ สะพานทอง หรือGolden Bridgeมคีวามสูงจาก
ระดับน ้าทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดนิแบง่ออกเป็น 8 ชว่ง โคง้ไปตามแนวเขา โดยม ีอุง้
มอืหนิขนาดยกัษ์ ทีแ่บกรับสะพานสเีหลอืงทองนีเ้อาไว ้สรา้งความแตกตา่งจากสะพานอืน่ทั่วไปไดด้เียีย่ม 
 
 
 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั พเิศษ!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล(์6) 

หลังอาหารน าทา่นขึน้สูย่อดเขาพบกบัสวนสนุกขนาดใหญ ่บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์เป็นสวนสนุกทัง้ในร่ม 
และ กลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางหมอก มโีซนสวนสนุก
หลายโซน เชน่ ถ ้าไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 4D, 5D เครือ่งเล่นต่างๆ ทัง้หวานเสยีว และระทกึขวัญ 
นอกจากนีย้งัมโีซนอาหารอยา่งครบครันอกีดว้ย  
(รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ รถราง บา้นผสีงิ หุน่ขีผ้ ึง้ ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ) 
 

https://www.rakyimtour.com/tour/vietnam/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางลงจากเขากลับดานัง แวะสักการะ เจา้แมก่วนอมิวดัลนิหอ์ ึง๋อยู่บนเกาะ
เซนิจรา่ ทางเหนอืของเมอืงดานัง เป็นวัดใหญท่ีส่ดุของทีน่ี ่รปูปัน้ปนูขาวของเจา้แมก่วนอมิยนืหนัหลงัใหภ้เูขา 
หันหนา้ออกสูท่ะเลเพือ่เป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา และศักดิส์ทิธิม์ากในการขอพร
เรือ่งสขุภาพ การท ามาคา้ขาย แคลว้คลาดปลอดภยั และขอลกู กราบไหวเ้พือ่ความเป็นศริมิงคล 
จากนัน้น าทา่นชม สะพานมงักรดานงัคอืสะพานขา้มแมน่ ้าฮนัเป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศสะพาน
ยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนัสรา้งตามสตัวม์งคลของชาวจนี 
ซึง่จะเปลง่แสงและรัศมแีหง่ความสขุ พรอ้มกบัพน่ไฟและน ้า ในทกุคนืของวันศกุรแ์ละเสารต์อนเวลาสามทุม่ 
แลว้น าทา่นถา่ยรปูที ่สะพานแหง่ความรกัพบกบับบรรยากาศยามค า่คนิ ทีป่ระดบัไฟอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 

 

 

 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (7) 

พกัทีA่dina Hotel ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ดานงั– ตลาดฮาน– สนามบนิ – กรงุเทพ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

หลังอาหารน าทา่น ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้มากมาย อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของ
ฝากจากเวยีดนาม เหลา้ บหุรี ่มใีหเ้ลอืกสรรครบทกุสิง่ 
สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง 
 

13.35 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิทีP่G948 สายการบนิ Bangkok Airways 

 **บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 
15.25น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพและประทับใจ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

**ราคาทัวรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละ คนขบัรถทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทัวร*์* 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!!กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 

PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้คา่ภาษีสนามบนิ 

ภาษีน ้ามนั 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 

**ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ 

TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ ไมเ่กนิ 20กโิล / ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท MedicalInsurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่ว ส าหรับลกูคา้ตา่งชาต ิ

× คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด**เกนิจาก20 กโิลกรัม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

× ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000บาท / ทา่น / ทรปิ 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร ์

 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอขอสงวนสทิธิใ์นการยดึเงนิมดัจ า 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CharterFlight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 



 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ไดเ้นือ่งจากเป็นนโยบาย

ของสายการบนิ 

 ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้ เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้น

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ  

 ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืถอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร คอนเฟรมิ

เดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ราคาทัวรใ์ชต้ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางได ้ตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผู ้

เดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 

การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั

เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 

เนือ่งจากการครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุฮอ่งกง 


