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รหสัโปรแกรม : 18185 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยวครบไฮไลท์ 
 บินตรง สุวรรณภูมิ – ดานงั / ดานงั – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย ์

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 3-4 ดาว พร้อมอาหารเชา้ ( เว้ 1 คืน / ดานัง 1 คืน / บนบานาฮิลล์ 1 คืน ) 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ล่องเรือกระดง้ และ ล่องเรือชมสองฝ่ังแม่น ้าหอม 
 สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัเจดียเ์ทียนมู่ ศาลกวนอู วดัลินห์อ๋ึง 
 นัง่กระเชา้ข้ึนสู่เขาบานาฮิลล์ สะพานสีทอง สวนดอกไมแ้ห่งความรัก และเล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 
 ชอ้ปป้ิงจุใจท่ีตลาดดงบา 
 พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ตน์านาชาติ + กุง้มงักร 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ - สนามบินดานงั - เมืองเว ้- วดัเจดียเ์ทียนมู่ 

- ตลาดดงบา - ล่องเรือแม่น ้าหอม 
   

THANH LICH HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

2 

พระราชวงัไดโนย้ - เมืองฮอยอนั - หมู่บา้นแกะสลกั

หินอ่อน - วดัฟุกเก๋ียน - สะพานญ่ีปุ่น - ศาลกวนอู - 

นัง่เรือกระดง้ 

   
SEA GARDEN HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

3 

เมืองดานงั - สะพานมงักร - สะพานแห่งความรัก - 

บานาฮิลล ์- กระเชา้ลอยฟ้า - สวนดอกไมแ้ห่งความ

รัก - สะพานโกเดน้บริดจ ์- สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 

   
MERCURE BANA HILL 

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 วดัลินห์อ๋ึง - สนามบินดานงั - กรุงเทพฯ                             
  

ก าหนดการเดนิทาง 

เดือนเมษายน 63 20-23 เม.ย. 63 

14,999.- 

เดือนพฤษภาคม 63 4-7 พ.ค. 63 / 18-21 พ.ค. 63 

เดือนมิถุนายน 63 8-11 ม.ิย. 63 

เดือนกรกฎาคม 63 13-16 ก.ค. 63 / 20-23 ก.ค. 63 

เดือนสิงหาคม 63 18-21 ส.ค. 63 

เดือนกนัยายน 63 1-4 ก.ย.63 / 14-17 ก.ย. 63 

เดือนตุลาคม 63 5-8 ต.ค. 63 / 19-22 ต.ค. 63 
 

เดก็ต า่กว่า 2 ขวบ ราคา 3,500 บาท ทิปไกด์และคนขบัรถ 1,000 บาท 
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วนัที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เมืองเว้ - วดัเจดีย์เทยีนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือแม่น า้หอม 
07.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 4  เคาน์เตอร์ F                          

สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (PG)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกดา้น
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 

10.55 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนามโดยสายบิน การบินบางกอก แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 947 
  (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

12.45 น.  เดินทางถึงสนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

  (เวลาท้องถิ่นทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 

        เดินทางเขา้สู่เมืองเว้ ตั้งอยูใ่นเวียดนามตอนกลาง ริมฝ่ังแม่น ้ าหอม ถดัเขา้มาในแผ่นดินจากริมฝ่ังทะเลจีน
  ใตเ้พียง 2-3 ไมล์ ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใตป้ระมาณ 540 กิโลเมตร และห่างจากนครโฮจิมินห์ไปทาง
  เหนือประมาณ 644 กิโลเมตรเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า
  วฒันธรรมท่ีมีแบบฉบบัของตนเอง สถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองเวส่้วนใหญ่จะเป็นป้อมปราการ พระราชวงั
  หลวง และสุสานจกัรพรรดิ หมู่โบราณสถานในเมืองเวไ้ดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
  มรดกโลกในปี พ.ศ. 2536 เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งท่ีมีอยูใ่นประเทศเวยีดนาม  
 
 
 
 
 

 น าท่านชม วดัเจดีย์เทยีนมู่ วดัแห่งน้ีนบัเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดเด่นท่ีสุดของวดัแห่งน้ี
คือ เจดียท์รงเก๋ง 8 เหล่ียม สูงลดหลัน่กนั 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตวัแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ 
ส่วนทางฝ่ังซ้ายและขวาเป็นท่ีตั้งของศิลาจารึกและระฆงัส าริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถดัมา
ทางดา้นหลงัของเจดียเ์ป็นประตูทางเขา้สู่บริเวณภายในวดั มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องค ์คอยยืนเฝ้าปกป้องไม่ให้
ความชัว่ร้ายเขา้มาเยือนและวดัแห่งน้ีเองมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และการเมืองในช่วงยุคหลงัของ
เวยีดนาม  

 จากนั้นอิสระชอ้ปปิงท่ี ตลาด DONG BA เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าหอม รอบนอกจะเป็นสินคา้ของ
ท่ีระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใช้ทัว่ไป และถ้าเขา้ไปถึงริมน ้ าจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายใน
ตลาดคึกคกัมาก   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
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น าทุกท่าน ล่องเรือมังกรทีแ่ม่น า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง พร้อมชมการแสดงดนตรี
พระราชนิพนธ์ท่ีเป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดว้่าเป็นการแสดงท่ีงดงาม 
และเป็นส่ิงท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเวไ้ม่ควรพลาด 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  THANH LICH HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่ 2   พระราชวงัไดโน้ย - เมืองฮอยอนั - หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - วดัฟุกเกีย๋น - สะพานญีปุ่่น - ศาลกวนอู - น่ังเรือกระด้ง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโบราณไดโน้ย แห่งสุดทา้ยของเวียดนาม ท่ีองคก์ารยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่ง

มรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีท าการของระบบราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวงศเ์หงียนมี

กษตัริย ์13 องค์ท่ีได้ข้ึนครองราชย ์นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 

ใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างยิ่ง น าท่านชมทั้ง 3 ส่วนของพระราชวงัอนัได้แก่ ก าแพงรอบนอกป้องกนัตวั

พระราชวงัท่ีเรียกวา่ “กิงถัน่” ท่ีท าการของพระองคก์บัเสนาธิการและแม่ทบั ทอ้งพระโรงท่ีเรียกวา่นครจกั

พรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนท่ีส าคญัสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งห้าม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์

พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขนัที ท่ีเรียกกนัว่า ”ต๋ือกัม๋ถัน่”จากนั้นน าท่านแวะช่ือของฝาก

ของท่ีระลึกเมืองเว ้เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต ้เหลา้ยาดองฮ่องเต ้เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เมืองทางวฒันธรรมไดรั้บการข้ึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกซ่ึงมนต์

เสน่ห์อยูท่ี่บา้นโบราณซ่ึงอายเุก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัซ่ึงเป็น

สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั น าท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน หินหยก จากนั้นพาทุกท่านสู่ วัดฟุกเกี๋ยน หรือ 

สมาคมฟุกเก๋ียน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั ใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น 

และภายในยงัเป็นท่ีตั้งของวดัท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บัลทัธิของพระนางเทียนเห่า วดัน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่งานไม้
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แกะสลกั ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถท าบุญต่ออายุโดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอย 

มาจุดทิ้งไว ้เพื่อเป็นสิริมงคล  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 น าชม สะพานญี่ปุ่น อีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั สร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เม่ือประมาณ 400 ปีท่ีผ่านมา 

รูปทรงของสะพานมีลกัษณะโคง้มีหลงัคามุงกระเบ้ืองเป็นคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงจตุัรัส เม่ือเดิน

ขา้มสะพานไปอีกฝ่ังก็จะไดพ้บกนับา้นเรือนเก่าสไตลญ่ี์ปุ่นตลอดจนร้านสไตลอ์าร์ทแกลอร่ีริมถนนคนเดิน

สองฟากฝ่ังถนน ชม ศาลกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกัมทาน สนุกสนานไปกบั

กิจกรรม น่ังเรือกระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้ า อาชีพหลกัของคนท่ีน่ี

คืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพื้นเมือง 

ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! กุ้งมังกร  

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั SEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 3 เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก - บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - สวนดอกไม้แห่งความรัก - สะพานโกเด้น
บริดจ์ - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ สะพานมังกร สะพานท่ีเร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ปี 2009 มีความยาว 666 เมตร กวา้ง 37.5 เมตร 

เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนัประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานงั 

จุดเด่นส าคญัอยูท่ี่มงักรทองตวัยกัษท่ี์อยู่กลางสะพาน เป็นสัญลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เวลาสามทุ่มของคืนวนัเสาร์-อาทิตย ์หรือช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีสะพานมงักรแห่ง

น้ีจะมีการปิดถนน และเปล่ียนเป็นการแสดงมงักรพน่ไฟสุดอลงัการ รวมถึงไฟประดบัประดาหลากสีสันท่ี

มีการเปล่ียนสีไปเร่ือยๆ ช่วยเติมทศันียภาพกลางแม่น ้ าให้งดงามยิ่งข้ึน จากนั้นน าชม สะพานแห่งความรัก 

สถานท่ีท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตวัเมืองดานงัประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งน้ีประกอบไปดว้ย  

รีสอร์ท โรงแรม น าทุกท่าน น่ังกระเช้า ด่ืมด ่าไปกบัววิทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้

บานาฮิลล์ เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรั้บการบนัทึก

จากกินเนสบุค๊เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ให้ทุกท่านไดช่ื้นชมกบัสุดยอด

วิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใสและถ่ายภาพท่ี สะพานโกเด้นบริดจ์ หรือ สะพานมือ 

สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์และ สวนดอกไม้แห่ง

ความรัก สวนสไตล์ยุโรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด หลงัจากนั้นให้ท่านอิสระกบัเคร่ืองเล่น

สวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี พาร์ค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่ม

และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอก

บนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลาย ๆโซนใหร่้วมสนุกกนั อยา่งเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บา้นผีสิง ถ ้า

ไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เคร่ืองเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านคา้และร้านอาหารครบครัน 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE BANA HILL หรือเทยีบเท่า 

         (หมายเหตุ : ห้องบนบาน่าฮิลล์ ไม่มีห้องทีพ่กั 3 ท่าน / มีแต่ห้องพกั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่าน้ัน) 

วนัที่4     วดัลนิห์อึง๋ - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ                           
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

  น าท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลินห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวดัสร้างใหม่ใหญ่ท่ีสุดของเมือง

ดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผูค้นอยู่ในท่ีน้ี  

ภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ี 

นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตั้งอยู่บนฐานดอกบวั 

กวา้ง 35เมตร ยืนหนัหลงัให้ภูเขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา

นอกชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งน้ีนอกจาก

เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม 

เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถมองววิ เมืองดานงัไดส้วยงามมาก  

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค

เอกสารและสัมภาระ  

13.35 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลบักรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอก แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 948 

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************ 
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*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคัญ *** 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี ้:   
1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับ

เดยีวกนั ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ ราคาท่านละ  

วนัเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 63  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน  14,999.- 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี 3,500.- 
จอยแลนดแ์บบไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน 10,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 5,500.- 
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ราคาทวัร์รวม 

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได)้ 

2.  ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

4.  ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 

5.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

6.  ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมีในรายการ 
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7.  น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

8.  ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

9.  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000 บาท 

-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ี์บริษทัไดท้  าไว ้) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 

1.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2.  ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน  (**ขออนุญาตเก็บทีส่นามบิน ณ วันเดินทาง**) 

3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

4.  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 30 กก.) 

5.  ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคน

ต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้

ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือ

เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มัดจ าท่านละ 8,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัการจอง หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของ

ผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทางและแนบส าเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
ก่อนหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั) 

4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 



  Page | 13  

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์   

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้

ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน

มดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  20 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, 
การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
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