
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17722 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมรายละเอยีด 

วนัที ่1        ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - หมู่บ้านกั้มทนั - ร้านไข่มุก – ฮอยอนั – วดัฟุ๊กเกีย๋น - 
ชมบ้านโบราณOld House of Tan Sky 
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดานงัของเมืองดานงัผา่นพิธีกาตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้น าท่านรับสมัภาระหลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง

ดานงั( เวลาประเทศเวยีดนามกบัประเทศไทยจะเป็นเวลาเดียวกนั) เมืองดานงัตั้งอยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวยีดนามทิศเหนือติดกบัเมืองเวทิ้ศ
ตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนามส่วนทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใตเ้มืองดานงัตั้งอยูห่่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต7้64กิโลเมตรและห่าง
จากเมืองโฮจิมินห์ไปทางทิศเหนือ964กิโลเมตรเมืองเวเ้คยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศเวยีดนามเมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาด 

 

เทีย่ง:รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชมร้านไข่มุกเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากทอ้งทะเลโดยเฉพาะไข่มุกเมด็งามพาท่านแวะเลือกซ้ือไข่มุกเมด็สวยสินคา้ข้ึนช่ือของเมืองน้ีท่ีน ามาเรียงร้อย
เป็นสร้อยคอสร้อยขอ้มือสามารถซ้ือหากลบัไปเป็นของก านลัแก่ตนเองและคนท่ีท่านรักดว้ยราคาและคุณภาพท่ีน่าพอใจน าท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอนั
เมืองฮอยอนัเป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนามตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห่้างจากดานงัประมาณ  25 กม. เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเวยีดนามในปีค.ศ. 
1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยั
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ์และอาคารต่าง ๆภายในเมือง
ไดรั้บการอนุรักษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีระหวา่งทางน าท่านแวะเขา้หอ้งนา้ท่ีหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อนท่ีน้ีนบัเป็นหน่ึงในงานหตักกรมศิลปะ
ของประเทศเวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นประดิษฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนงและอิสระใหท่้านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยัจากนั้นเดินทางถึงเมืองฮอยอนัน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้นกั้มทานน าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเลก็ๆท่ีตั้งอยูใ่นเมือง
ฮอยอนัภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้ าลอ้มรอบในช่วงสมยัสงครามนั้นจะเป็นท่ีพกัของเหล่าทหารหาญในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะ
ประกอบอาชีพการท าประมงเป็นหลกัในระหวา่งท่ีใหท่้านท ากิจกรรมล่องเรือกระดง้นั้นท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวบา้นและระหวา่ง
ท่ีล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพ้ืนเมืองและน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่วดัฟุ๊
กเก๋ียนเป็นวดัของชาวสมาคมชาวจีนถ่ินใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนัสถานท่ีวดัฟุ๊ กเก๋ียนแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีพบปะของผูค้นหลายๆรุ่นวดัแห่งน้ี

ดานัง 3วนั 2คืน 

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 - หมู่บา้นกั้ม

ทนั - ร้านไข่มุก – ฮอยอนั – วดัฟุ๊ กเก๋ียน - ชมบา้นโบราณOld House of Tan 

Sky 

 

✈ 
  

 
 

Golden Rose Hotel 
โรงแรมระดบั 3ดาว หรือเทียบเท่า 

D2 ดานงั - กระเชา้บานาฮิลล–์ สวนดอกไม ้–สะพานมือ–บานาฮิลล–์ดานงั–ถ่ายรูป
ชมสะพานมงักร 

   

D3 องคเ์จา้แม่กวนอิม วดัหลินอ๋ึง – ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

 
 

✈ 
 

 
 

รวมอาหารทั้งหมด 6 มื้อ 



มีจุดเด่นคืองานไมแ้กะสลกัส่วนใหญ่สลกัลวดลายออกไปทางวฒันธรรมของประเทศจีนทุกท่านท่ีมาวดัฟุ๊ กเก๋ียนแห่งน้ีส่วนใหญ่มาท าบุญในเร่ืองของ
การต่ออายโุดยพิธีสมยัโบราณโดยการน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอยมาจุดท้ิงไวเ้พ่ือเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านจากนั้นน าท่านชมบา้นโบราณOld House of Tan 

Sky ซ่ึงบา้นหลงัน้ีเคยเป็นบา้นหลงัเดิมของชาวเวยีดนามท่ีมีฐานะดีในสมยันั้นบา้นโบราณแห่งน้ีมีความเก่าแก่และมีอายมุากกวา่ 200 ปีปัจจุบนัได้
บ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีและยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทายาทรุ่นท่ี 7 ของตระกลูอีกดว้ยในส่วนของการออกแบบนั้นตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่ง
อิทธิพลทาง 

สถาปัตยกรรมของประเทศจีนผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่นและยงัคงความดั้งเดิมของเวยีดนามไวด้า้นหนา้และดา้นหลงัของบา้นหลงัน้ีจะติดกบัถนน
ดา้นหลงัจะอยูใ่กลก้บัแม่น ้ าทูโบนท่านสามารถถ่ายรูปเพ่ือเก็บภาพบรรยายกาศของท่ีน้ีไดน้ าท่านชมสะพานญ่ีปุ่นสะพานแห่งน้ีไดถู้กสร้างขั้นจาก 

ชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิเช่ือกนัวา่สร้างข้ึนเพือ่สวดใหก้บัวญิญาณของมงักรชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือท่ีวา่มงักร
นั้นอยูใ่ตพิ้ภพส่วนตวัมงักรนั้นอยูท่ี่ประเทศอินเดียและหางนั้นอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่นส่วนล าตวันั้นอยูท่ี่เวยีดนามเม่ือใดท่ีมงักรเกิดการพลิกตวัจะท าให้
ปรากฎการ์ณน ้ าท่วมหรือแผน่ดินไหวชาวญ่ีปุ่นจึงช่วยกนัสร้างสะพานน้ีข้ึนมาโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล าตวัเพ่ือก าจดัมงักรไม่ใหเ้กิดภยัพิบติัข้ึนอีก
จากนั้นน าท่านชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบ่นสะพานญ่ีปุ่นละแวกนั้นจะมีชาวบา้นน าสินคา้ต่างๆออกมาเรียงรายไวท่ี้หนา้บา้นเพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือก 

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกเพ่ือเป็นของฝากส่วนใหญ่สินคา้ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือกลบัไปจะเป็นของจ าพวกกระเป๋าและโคมไฟพ้ืนเมืองเป็นตน้เดินทางส่เมือง
ดานงัใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

เยน็รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
หลงัจากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั golden rose/ golden rose 3 ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



วนัที ่2           ดานัง - กระเช้าบานาฮิลล์– สวนดอกไม้ –สะพานมือ–บานาฮิลล์–ดานัง–ถ่ายรูปชมสะพานมังกร 

เช้า  บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้นาท่านออกเดินทางเพ่ือเขา้สู่บานาฮิลลส์ถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวยีดนามกลางสถานท่ีแห่งน้ีถูกคน้พบในสมยัท่ี
ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามหลงัจากนั้นไดมี้การสร้างถนนและมีทางออ้มข้ึนไปดา้นบนของภูเขาและไดเ้ร่ิมมีการสร้างสถานท่ีตากอากาศโรงแรม
และรีสอร์ทข้ึนมารวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น 

จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่บานาฮิลลก์ระเชา้แห่งน้ีไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกจากWorld Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดในประเภทNon 

Stop นั้นหมายถึงการไม่หยดุแวะพกัซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงมีความสูงถึง 1 ,294เมตรโดยนกัท่องเท่ียวจะได้
สมัผสักบัปุยเมฆเน่ืองจากมีบางจุดท่ีกระเชา้จะลอยต ่าท าใหน้กัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสักบับรรยากาศท่ีสดช่ืนในยามเชา้จนลืมไปซะดว้ยซา้วา่ท่ีน้ีเอเชีย
เพราะส่ิงท่ีเห็นนั้นเหมือนกบัยโุรปเวยีดนามนั้นเอง 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนัณภัตตาคารบาน่าฮิลล์แบบบุฟเฟต์นานาชาต 

หลงัรับประทานอาหารใหทุ้กท่านไดส้มัผสักบัประสบการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ีสวนสนุกThe Fantasy 

Park (รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุกยกเวน้พิพิธภณัฑส์ามมิติและบา้นผีสิงท่ีไม่รวมใหใ้นรายการ) เคร่ืองเล่นท่ีเป็นสวนสนุกของบานาฮิลลใ์หท่้านได้
เล่นเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบมีใหท่้านเลือกหลากหลายสถานีอาทิเช่นโรงภาพยนต ์4 D โลกของไดโนเสาร์รถไฟเหาะแมงมุมท่ีชวนใหทุ้กท่าน
ระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่นนอกจากน้ียงัมีร้านชอ้ปป้ิงใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ยและยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกใหท่้านไดล้อง
พิสูจน์อีกมากมายจากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินชมสะพานมื Golden Bridge ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพ่ึงเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมาน้ี
อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพและชมวิวทิศทศัน์ไดเ้วลาอนัสมควรจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองดานงัเมืองท่าส าคญัของเวยีดนามกลางอยูริ่มชายฝ่ังทะเลจีน
ใตน้อกจากเมืองสุดฮิตอยา่งฮอยอนัและเวด้านงัก็เป็นอีกเมืองท่ีนกัท่องเท่ียวแห่กนัมาชมธรรมชาติใหท่้านแวะสกัการะวดัลินห์อ๋ึงเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เมืองดานงัภายในวหิารแห่งน้ีเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องคต์่างๆตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ีนอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนของเจา้แม่
กวนอิมองคใ์หญ่ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถึง35 เมตรมีความเช่ือท่ีวา่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไป
หาปลานอกชายฝ่ังวดัแห่งน้ี ยงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบ็านด็ใหค้วามเคารพและเขา้มาสกัการะเป็นจ านวนมากจากนั้นน าท่านชมสะพานมงักรเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาดสะพานมงักรเปรียบเสมือนเป็นสะพานแห่งความส าเร็จของประเทศเวยีดนามซ่ึงมีความยาว
ของสะพานถึง 666 เมตรความกวา้งเกือบเท่ากบัถนนถึง 6 เลนส์และเช่ือมต่อกนัสองฝากของแม่น ้ าฮนัสะพานมงักรน้ีออกแบบและสร้างออกมาเพ่ือเป็น
สญัลกัษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและฟ้ืนฟใูนดา้นของเศรษฐกิจและไดมี้การเปิดใชส้ะพานแห่งน้ีในปี2013 ท่ีผา่นมาดว้ยสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเอกลกัษณ์
ความเป็นประเทศเวยีดนามและบวกกบัเทคโนโลยท่ีีร่วมสมยัตวัสะพานจึงออกมาในรูปแบบท่ีสวยงามโดยในเวลากลางคืนจะมีการประดบัไฟLED 

หลากสีสนักวา่ 1,000 หลอดอยา่งสวยงามตระการตาท าใหส้ะพานแห่งน้ีโดดเด่น 

  

เยน็ บริการอาหารเยน็ณภัตตาคารพร้อมเสริฟไวน์ดาลดั.. 
หลงัจากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  golden rose/ golden rose 3 ระดบั3ดาวหรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัที ่3         องค์เจ้าแม่กวนอิม วดัหลนิอึง๋ – ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนั้นน าทุกท่านนัง่กระเชา้ลงจากบานาฮิลล ์น าท่านออกเดินทางไปสกัการะองค์เจ้าแม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ ตั้งอยูแ่หลมเซินจร่าเป็นวดัสร้างใหม่
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผูค้นอยูใ่นท่ีน้ี  ภายในวหิารใหญ่ของวดั 
เป็นสถานท่ีบูชา เจา้แม่กวนอิมและเทพองคต์่างๆตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุด
ในเวยีดนาม ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยนืหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง
และยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยูภ่ายในวดั  วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพร
แลว้ ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถมองววิเมืองดานงัไดส้วยงามมาก 

 

น าท่านเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงในตลาดฮานซ่ึงในตลาดมีสินคา้ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือหลากหลายชนิดไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้, กระเป๋ารองเทา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล,์ 

รวมถึงของหวานช๊อคโกแลตต่างๆถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติดานงัไกดแ์ละรถขออ าลาและเจอกนัใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาขาย 
ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

24 – 26 มกราคม 63 14,500 บาท 17,500 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

21 – 23 กุมภาพนัธ์ 63 14,500 บาท 17,500 บาท 4,000 บาท/ท่าน 

20 -22 มีนาคม 63 12,600 บาท 15,600 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 1,000 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 



 


