
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17721 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมรายละเอยีด 

วนัที ่1        ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - เว้ -เจดีย์เทยีนมู่ –ล่องเรือมังกรแม่น า้หอม 
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานงัของเมืองดานงัผา่นพิธีกาตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้น าท่านรับสัมภาระหลงัจากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่เมืองเว ้ ( เวลาประเทศเวยีดนามกบัประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกนั) เมืองดานงัตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนาม
ทิศเหนือติดกบัเมืองเวทิ้ศตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนามส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใตเ้มืองดานงัตั้งอยูห่่างจากเมือง
ฮานอยไปทางทิศใต7้64กิโลเมตรและห่างจากเมืองโฮจิมินห์ไปทางทิศเหนือ964กิโลเมตรเมืองเวเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าของ
ประเทศเวยีดนามเมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาด 

 
มื้อเทีย่ง:  รับประทานอาหารกลางวนัณภัตตาคาร 
ทรายขาวและมีภูเขาหินอ่อนสลบัซบัซอ้นและยงัเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัเหตุเพราะในแถบน้ีมีหมู่บา้นชาวประมงจ านวนมากจึงท าใหเ้กิด
เป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีส าคญั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเว้ตั้งอยูต่อนกลางของประเทศเวยีดนามติดกบัแม่น ้าหอมพื้นท่ีส่วนใหญ่
จะเป็นท่ีราบสูงซ่ึงเตม็ไปดว้ยหินภูเขาไฟหาดทรายเนินทรายและทะเลสาบนอกจากน้ียงัมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนามใหน้กัท่องเท่ียวได้
เขา้เยีย่มชมไม่วา่จะเป็นโบราณสถานท่ีงดงามวฒันธรรมท่ีมีแบบฉบบัเป็นของตนเองจนไดรั้บการยนืยนัจากองคก์ารยเูนสโกประกาศ
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกรอดอุโมงคฮ์ายวานซ่ึงเป็นอุโมคที์เจาะระหวา่งเขาฮายวานมีความยาว6,280เมตรระหวา่งทาง   น าท่าน
แวะพกัผอ่นร้านกาแฟขึน้ช่ือของเวยีดนามและชมผลติภัณฑ์ทีผ่ลติมาจากเย่ือไม้ไผ่ซ่ึงเป็นนวรรตกรรมใหม่ประเทศฝร่ังเศสท่ีมี
ขบวนการเอาไมไ้ผม่าเผาผา่นขบวนการต่างๆเพื่อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
ช่วงเยน็พาท่านเดินชอ้ปป้ิงตลาดดองบาเป็นตลาดท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้าหอมสินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้จ าพวกเส้ือผา้กระเป๋าผา้ปักสร้อย
ก าไลผกัและผลไมส้ดโดยรอบนอกจะเป็นสินคา้ของท่ีระลึก 

ดานัง - เว้ 4วนั 3คืน 

Flight Arrive CNX - DAD FD906 08.00 – 10.00  
Flight Departure DAD - CNX FD907 10.30 – 12.30 
เวลา รายการเส้นทาง อาหาร B/L/D ทีพ่กั/โรงแรม 
D1 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั - เว ้-เจดียเ์ทียน

มู่ –ล่องเรือมงักรแม่น ้ าหอม 

 

✈ 
  

 
thanh lịch 2/ gold hotel  
ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

D2 เมืองเว-้ พระราชวงัเว ้-บานาฮิลล ์    MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE 
BANAHILLS 

ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
D3 องคเ์จา้แม่กวนอิม วดัหลินอ๋ึง - ร้านไข่มุก - เมืองฮอยอนั - นัง่กระดง้ - หมู่บา้น

มะพร้าว CAM THANH - วดัฟุ๊ กเก๋ียน - บา้นโบราณ Old House of Tan Sky 
   Golden Rose Hotel 

โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
D4 ตลาดฮาน - ฮอยอนั - ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – ท่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่  
 

 

 
 

✈ 

 

รวมอาหารทั้งหมด 9 มื้อ 



จากนั้นชมเจดีย์เทียนมู่ท่ีวดัแห่งน้ีเป็นของนิกายมหายานในประเทศจีนตั้งอยูริ่มแม่น ้าหอมส่ิงท่ีควรจะมาสักการะท่ีน้ีก็คือเจดียเ์ทียนมู่
โดยเจดียแ์ห่งน้ีจะมีลกัษณะเป็นเจดีย ์ 8  เหล่ียมสูง 7 ชั้นเจดียแ์ห่งน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเป็นสุขของประชาชน
ในเมืองน 

 
มื้อเยน็: ล่องเรือแม่น า้ไ่่ง่อนพร้อมกบับริการอาหารเย็น 

จาก จากน้ันน าท่านลงเรือมังกรล่องแม่น า้หอมพร้อมชมการแสดงและดนตรีพืน้เมือง 

หลงัจากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  thanh lịch 2/ gold hotel 

 
 

วนัที ่2           เมืองเว้- พระราชวงัเว้ -บานาฮิลล์ 

มื้อเช้า: รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารจากนั้นน าท่านเดินทางสู่พระราชวังเว้เคยถูกปกครองโดยประเทศจีนหลายร้อยปีจึงไดรั้บอิทธิพลจากประเทศ
จีนมาค่อนขา้งเยอะส่วนใหญ่จะเป็นในเร่ืองของสถาปัตยกรรมอกัษรท่ีเขียนก็จะเป็นอกัษรจีนแต่จะออกเสียงต่างกนัไปพระราชวงัน้ีมี
พื้นท่ีมากวา่ 5.2 ตร.กม. มีก าแพงเมืองถึง 3 ขั้นพระราชวงัเวเ้คยเป็นท่ีประทบัของพระมหากษตัริยร์าชวงศเ์หวยีนถึง 13 พระองคจ์นได้
ข้ึนช่ือใหเ้ป็นอาณาจกัรของกษตัริยภ์ายในป้อมปราการ 
 
มื้อเทีย่ง: รับประทานอาหารกลางวนัณภัตตาคาร 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางข้ึน บานาฮิลล์สถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวยีดนามกลางสถานท่ีแห่งน้ีถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มา
ปกครองเวยีดนามหลงัจากนั้นไดมี้การสร้างถนนและมีทางออ้มข้ึนไปดา้นบนของภูเขาและไดเ้ร่ิมมีการสร้างสถานท่ีตากอากาศ
โรงแรมและรีสอร์ทข้ึนมารวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่บานาฮิลลก์ระเชา้แห่งน้ีไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกจากWorld Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาว
ท่ีสุดในประเภทNon Stop นั้นหมายถึงการไม่หยดุแวะพกัซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 5042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงมีความสูง
ถึง 1294เมตรโดยนกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัปุยเมฆเน่ืองจากมีบางจุดท่ีกระเชา้จะลอยต ่าท าใหน้กัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศ
ท่ีสดช่ืนในยามเชา้จนลืมไปซะดว้ยซา้วา่ท่ีน้ีเอเชียเพราะส่ิงท่ีเห็นนั้นเหมือนกบัยโุรปเวยีดนามนั้นเอง 
 
มื้อเยน็: รับประทานอาหารเยน็บุฟเฟ่ต์ณภัตตาคารบาน่าฮีล 



หลงัจากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANAHILLS ระดับ4ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่3         องค์เจ้าแม่กวนอิม วดัหลนิอึง๋ - ร้านไข่มุก - เมืองฮอยอนั - น่ังกระด้ง - หมู่บ้านมะพร้าว CAM THANH – วดัฟุ๊กเกีย๋น 
                    บ้านโบราณ Old House of Tan Sky 

มื้อเช้า:  รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้นน าทุกท่านนัง่กระเชา้ลงจากบานาฮิลลน์ าท่านออกเดินทางไปสักการะองค์เจ้าแม่กวนอมิ วดัหลนิอึ๋ง ตั้งอยูแ่หลมเซินจร่า
เป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผูค้นอยู่
ในท่ีน้ี  ภายในวหิารใหญ่ของวดั เป็นสถานท่ีบูชา เจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูป
ป้ันเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุดในเวยีดนาม ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหลงัให้ภูเขาและหนัหนา้
ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่
ภายในวดั  วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถมองววิเมืองดานงัไดส้วยงามมาก 

 
มื้อเทีย่ง: รับประทานอาหารกลางวนัณภัตตาคาร 
น าท่านชมร้านไข่มุกเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากทอ้งทะเลโดยเฉพาะไข่มุกเมด็งามพาท่านแวะเลือกซ้ือไข่มุกเมด็สวยสินคา้ข้ึนช่ือของเมือง
น้ีท่ีน ามาเรียงร้อยเป็นสร้อยคอสร้อยขอ้มือสามารถซ้ือหากลบัไปเป็นของก านลัแก่ตนเองและคนท่ีท่านรักดว้ยราคาและคุณภาพท่ีน่า
พอใจ  น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอนัเมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนามตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห่้างจากดานงัประมาณ  25 
กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเวยีดนามในปีค.ศ. 1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของ
ฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการ
ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการ
อนุรักษใ์ห้อยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีระหวา่งทางน าท่านแวะเขา้ห้องนา้ท่ีหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อนท่ีน้ีนบัเป็นหน่ึงในงานหตักก
รมศิลปะของประเทศเวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นประดิษฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนงและอิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์ภายในตามอธัยาศยัจากนั้นเดินทางถึงเมืองฮอยอนัน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกั้มทานน าท่านสัมผสักบั
ประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆท่ีตั้งอยูใ่นเมืองฮอยอนัภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้าลอ้มรอบในช่วงสมยัสงครามนั้นจะ



เป็นท่ีพกัของเหล่าทหารหาญในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพการท าประมงเป็นหลกัในระหวา่งท่ีใหท้่านท า
กิจกรรมล่องเรือกระดง้นั้นท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวบา้นและระหวา่งท่ีล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมี
การขบัร้องพลงพื้นเมืองและน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี  จากนั้นน าท่านน่ังกระด้งไปชมหมูบ้านมะพร้าว 
CAM THANH    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัฟุ๊กเกีย๋นเป็นวดัของชาวสมาคมชาวจีนถ่ินใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั
สถานท่ีวดัฟุ๊กเก๋ียนแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีพบปะของผูค้นหลายๆรุ่นวดัแห่งน้ีมีจุดเด่นคืองานไมแ้กะสลกัส่วนใหญ่สลกัลวดลายออกไป
ทางวฒันธรรมของประเทศจีนทุกท่านท่ีมาวดัฟุ๊กเก๋ียนแห่งน้ีส่วนใหญ่มาท าบุญในเร่ืองของการต่ออายโุดยพิธีสมยัโบราณโดยการน า
ธูปท่ีขดเป็นกน้หอยมาจุดทิ้งไวเ้พื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน  จากนั้นน าท่านชมบ้านโบราณOld House of Tan Sky ซ่ึงบา้น
หลงัน้ีเคยเป็นบา้นหลงัเดิมของชาวเวยีดนามท่ีมีฐานะดีในสมยันั้นบา้นโบราณแห่งน้ีมีความเก่าแก่และมีอายมุากกวา่ 200 ปีปัจจุบนัได้
บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีและยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทายาทรุ่นท่ี 7 ของตระกูลอีกดว้ยในส่วนของการออกแบบนั้นตวัอาคารเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของประเทศจีนผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่นและยงัคงความดั้งเดิมของเวยีดนามไวด้า้นหนา้
และดา้นหลงัของบา้นหลงัน้ีจะติดกบัถนนดา้นหลงัจะอยูใ่กลก้บัแม่น ้าทูโบนท่านสามารถถ่ายรูปเพื่อเก็บภาพบรรยายกาศของท่ีน้ีได้
น าท่านชมสะพานญีปุ่่นสะพานแห่งน้ีไดถู้กสร้างขั้นจากชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิเช่ือกนั
วา่สร้างข้ึนเพื่อสวดใหก้บัวิญญาณของมงักรชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือท่ีวา่มงักรนั้นอยูใ่ตพ้ิภพส่วนตวัมงักรนั้นอยูท่ี่ประเทศอินเดียและหาง
นั้นอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่นส่วนล าตวันั้นอยูท่ี่เวยีดนามเม่ือใดท่ีมงักรเกิดการพลิกตวัจะท าใหป้รากฎการ์ณน ้าท่วมหรือแผน่ดินไหวชาว
ญ่ีปุ่นจึงช่วยกนัสร้างสะพานน้ีข้ึนมาโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล าตวัเพื่อก าจดัมงักรไม่ใหเ้กิดภยัพิบติัข้ึนอีกจากนั้นน าท่านชมศาลกวนอู
ซ่ึงอยูบ่นสะพานญ่ีปุ่น 

 
มื้อเยน็: รับประทานอาหารเยน็ณภัตตาคาร 
หลงัจากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  golden rose/ golden rose 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4        ตลาดฮาน - ฮอยอนั - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

มื้อเช้า:  บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซ่ึงในตลาดมีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้, กระเป๋ารองเทา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ 

รวมถึงของหวานช๊อคโกแลตต่างๆถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดานงัไกดแ์ละรถขออ าลาและเจอกนัใหม่ 



 

 

 

 

 

ราคาขาย 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

12 – 15  มกราคม 63 16,600 บาท 19,600 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

9 – 12 กุมภาพนัธ์ 63 14,500 บาท 17,500 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

11 – 14 มีนาคม 63 14,500 บาท 17,500 บาท 4,000 บาท/ท่าน 



อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัรวมภาษีโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม 
 ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆตามรายการท่ีระบุไว ้
 รถปรับอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงินประกนัอุบติัเหตุสูงสุด ท่าน 1,000,000 บาท  (เง่ือนไข

เป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าทปิไกด์จีนและคนขับท้องถิ่นรวมเป็น 1,200 บาท/ท่าน/ทริป ส่วนหัวหน้าทวัร์ไทยแล้วแต่

ดุลพนิิจและความพงึพอใจในการบริการของท่าน 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งนอกเหนือรายการ 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง และ กรุณาเตรียมเงินมัดจ า 12,000 บาท พร้อมกบัเตรียม

เอกสารส่งใหเ้รียบร้อย ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มฉิะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

 หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการล่าชา้ของสายการบิน
ระหวา่งประเทศ 

 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
 
 
 
 



โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่

ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการ 

 โรงแรมอนุญาตใหมี้เขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุดคือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่และ
เพ่ิมเตียงเสริมให ้(Extra bed) 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple bed) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัเด่ียวและตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศ
จะเปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจาก
ราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะส มข
องโปรแกรม 

เง่ือนไขการเดินทาง 
 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทวัร์ 
 หากบริษทัมีการยกเลิกการเดินทางจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ภายใน 30 วนัก่อนออกเดินทางและทางบริษทัจะคืนค่า

มดัจ าท่ีท่านไดช้ าระหรืออาจเล่ือนการเดินทางซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงระหวา่งทางบริษทัและลูกคา้ 
 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 15 วนัก่อนการเดินทางและทางบริษทัจะคืนค่ามดัจ าท่ีท่านไดช้ าระเท่านั้น 

ไม่เช่นนั้นทางบริษทัจะไม่คืนมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆทั้งส้ิน เพราะวา่ทางบริษทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัการ
สายการบินเรียบร้อยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 ในกรณีโปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงเวลาเดินทางตามสภาพการจลาจลในช่วงวนัหยดุเทศกาลของจีน หรือวนั
เสาร์-อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของ
มคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือให้
ไดท่้องเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ทั้งหมด 
 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่าง ๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน



ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการ

ไดรั้บบริการ หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้ าการจองและ

ถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหนา้ใดหน้าหน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้

ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง 

และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด เพ่ือยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้ง

เอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ียงัไม่ออกบตัรโดยสาร ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้ งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ

กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 กรณีพาสปอร์ตต่างชาติท่ีตอ้งการเดินทางไปกบัทวัร์ **ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการเช็คเร่ืองการท าวีซ่าในการเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบในส่วนนั้น ๆ ซ่ึงหากวนัเดินทางผู ้
เดินทางไม่ไดข้อวซ่ีา จะถือวา่เป็นความผิดของผูเ้ดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 



 


