
 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ-สนามบินดานงั-เมืองเว-้พระราชวงัเว-้ สุสานจกัรพรรดิไค
ดิงห์ 

   
JASMINE 3* HOTEL หรือ

เทีย่บเท่า 

2 
ดานงั-นัง่กระเชา้ข้ึน-ลง บานาฮิลล-์Fantasy Park-สะพานทอง -สะพาน
มงักร-ตลาดฮานดานงั 

   
GALAVINA 3* HOTEL หรือ

เทีย่บเท่า 

3 
ดานงั-นมสัการเจา้แม่กวนอิมวดัหลินอ๋ึง-ชมววิภูเขาลิง-สนามบินดานงั- 
กรุงเทพฯ 

   - 

Highlight: 
 เท่ียวชม เมืองเว ้เมืองหลวงเก่าท่ีมีโบราณสถานอยูท่ัว่เมือง 
 ข้ึนสู่ยอดเขา บานาฮิลล ์นัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในโลก 
 สะพานทองท่ีเปิดใหม่ ซ้ึงเป็นเอกลกัณ์และเสนห์ อนังดงามของเมืองดานงั   
 ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองหลากหลายชนิด ท่ี ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานงั ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าฮาน 
 ล่องเรือมงักร ชมแม่น ้ าหอม แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณตน้น ้ าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกล่ินหอม 
 พกัผอ่นก่อนข้ึนเคร่ือง ณ หอ้งรับรองผูโ้ดยสายบางกอกแอร์เวย ์                                                                           

  เดนิทางระหว่าง เมษายน - พฤษภาคม 2562 

 

WONDERFUL VIETNAM 

เวยีดนามกลางดานัง เว้ บาน่าฮิลล์  

3 วนั 2 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
11,900.- 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

12,900.- 



 

 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง – เมอืงเว้ – พระราชวงัเว้ – สุสานจกัรพรรดไิคดงิห์ - ล่องเรือชมแม่น า้หอม 

08.30 น.        พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้
การตอ้นรับ (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการ เล้าจน์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหารและน ้า
ดืม่บริการ) 

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมอืงดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947  
(บนเคร่ืองมบีริการอาหาร และเคร่ืองดืม่) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมอืงดานัง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง                        
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดับส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วทั้ งขนาดและ

ความส าคญัตั้งอยูร่ะหว่างชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจกลางของ
ประเทศ อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตรเป็นเมืองของกษตัริยใ์นราชวงศเ์หวียนซ่ึงไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 
ปีฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบติัต่อมา
เมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วนและไดเ้ส่ือมสลายลงภายใตก้าร
ปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวติัศาสตร์วฒันธรรมเสน่ห์ท่ีไร้กาลเวลาของ
สถาปัตยกรรมท่ีล ้าค่ามีแบบฉบบัของตนเองและยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น ้าหอมดว้ย โดยน าท่านเดิน
ทางผ่านเส้นทางหายเวินก่อสร้างโดยเอกชนจากญ่ีปุ่นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 
กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ทอ้งทุ่งและชนบทและลอดอุโมงคท่ี์ขุดลอดใตภู้เขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหว่างเมืองดานงักบัเมืองเว ้น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ท่ีสร้างข้ึนใน
สมยัพระเจา้ยาลองใช้เป็นท่ีรับรองเช้ือพระวงศ์ระดบัสูงและนกัการทูตต่างประเทศสถานท่ีจดังานฉลองส าคญัๆ
ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนงัตกแต่งดว้ยน ้ามนัคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนกัหลายหลงั 
อุทยาน วดัศาลเจา้ของจกัรพรรดิ ราชวงศเ์หวียนและน าท่านชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิห์ ซ่ึงเป็นสุสานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
บรรดาสุสานของ 13 องคพ์ระจกัรพรรดิในราชวงศเ์หวียนแห่งนครเว ้ชมภาพมงักรในม่านเมฆและถ่ายรูปกบัรูปป้ัน
ตุ๊กตาหิน ทหารมา้ ลกัษณะคลา้ยสุสานจ๋ินซีฮ่องเต ้ น าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณ
ตน้น ้าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกล่ินหอมเป็นแม่น ้าสายสั้นๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมู่บา้นชาวน ้าใหเ้ห็นอยู่
เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลิดเพลินไปกบัดนตรีพ้ืนบา้นบนเรือ (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
                       น าคณะเข้าสู่ที่พกัโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พกั 1 คืนใน เว้ 
 

วนัที่สอง        เมอืงเว้ – ดานัง - น่ังกระเช้าขึน้-ลง บานาฮิลล์ - Fantasy Park – สะพานแห่งความรัก - สะพานมงักร 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                       น าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.) และน าท่านเดินทางต่อไปยงับานาฮิลล์ (ใชเ้วลาประมาณ 30 

นาที) เพื่อน่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตรกระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลรี์สอร์ทและได้



 

 

ช่ืนชมกบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล์เป็นรีสอร์ทและสถานท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจ ตั้งอยูท่างตะวนัตกของดานงัซ่ึงการท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแห่งเมืองดานงั
ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเม่ือสมยัท่ีฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคมจึงไดมี้การสร้างถนนข้ึนไปบนภูเขา สร้างท่ีพกั ส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใช้เป็นท่ีพักผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้ งปีอุณหภูมิเฉล่ียทั้ งปี 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
                       จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK **ราคาน้ีไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิฯลฯ (ค่ารถไฟชม

สวนดอกไม ้150 บาทพิพิธภณัฑข้ี์ผึ้ง) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4D ระทึก
ขวญักบับา้นผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก และท่าน 
สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองที่เปิดใหม่ ซ้ึงเป็นเอกลกัณ์และเสนห์ ท่านสามารมองเห็นทิวทศัน ์
อนังดงามของเมืองดานงั  ซ่ึงเป็นฉากท่ีคุณจะรู้สึกถึงคาวมยื่งใหญ่ของพ้ืนท่ีอนัไร้ขอบเขต ได้เวลาน าท่านน่ังกระเช้า
กลบัสู่ดานัง จากนั้นน าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 
เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮนัเปิด
ให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงัซ่ึงสะพาน
มงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานังซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้ า คลา้ยๆ
สิงคโปร์(วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาด
สดของเมืองดานงั ตั้งอยู่ริมแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูป
ป้ันหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

น าคณะเข้าสู่ที่พกัโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพกั 1 คืนใน ดานัง 
 

วนัที่สาม        ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลนิอึง๋-ชมววิภูเขาลงิ-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง๋ นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุด
ในเวียดนามซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขาตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหวข้อพรใหช่้วยปกปักรักษาหลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตใน
ลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝง
ไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลึกซ้ึง สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมอืง ดานัง) 
เพ่ือเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

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



 

 

ข้อควรควรทราบ : 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 

 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
หรือ 180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

05-07 เม.ย.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500.- 

03-05 พ.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

10-12 พ.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

24-26 พ.ค.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 

31 พ.ค.-02 มิ.ย.62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 12,900.- 2,500.- 
โปรแกรมทัวร์อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง เช่น สลบัที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน)  
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
  ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 



 

 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
 น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีสามารถโหลดไดท่้านละ 1 ใบ (น ้าหนกั 30 กิโลกรัม)  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับ
ครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

        ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
        [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
        [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
  ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์ 
  ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,            ค่าน ้ าหนกั

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอด รวม 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 
เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อน

ก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1.แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
2.แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 



 

 

4.ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี
บริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
6.กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรม 
เนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้
7.กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้าย
บางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 
โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
8.กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทั
ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
ข้อมูลการเดนิทาง 
เร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
2. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่  
5. Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 
เร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีห้องพกัแบบ 3 
ท่านจ านวนไม่มากนกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 



 

 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณี
ท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี
การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมี
การเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิ
ดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
 


