
เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน 
(THAI VIETJET AIR) HAPPY NEW YEAR 2019

เที่ยวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พักโรงแรม 3-4ดาว 

บริหารอาหารครบทุกมื้อ (12มื้อ) พิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร 

ล้ิมลอง เมนูแหนมเนือง ต้นตำหรับ 
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-แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปป้ิงสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ +หมวกสุดเท่ เวียดนาม 
วนัที&1 กรงุเทพ-ดานงั-เว-้วดัเทยีนมู-่พระราชวงัไดโนย-ตลาดดงบา-ลอ่งเรอื
มงักร 
01.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภู ม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Viet Jet Air พบเจา้หนา้ที3ของบรษัิ ทฯ คอยให ้ การ
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

03.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Viet Jet Air เที3ยว
บนิที3 VZ3960 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั3วโมง)  

05.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่ านเดนิทางสูเ่มอืงดานัง
เมอืงสําคญัทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (เมนูเฝอ) 
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ตามถนนเรยีบตามชายฝั3งทะเลตะวนัตก รอดอโุมงคฮ์ายวาน ซึ3งเป็น
อโุมคท์เีจาะระหวา่งเขาฮายวาน มคีวามยาว 6,280 เมตร ระหวา่งทางนําทา่นแวะพักผ่ อน
รา้นกาแฟขึVนชื3อของเวยีดนามและชมผลติภณัฑท์ี&ผลติมาจากเยืKอไมไ้ผ ่ ซึ3งเป็นนวรรตกร
รมใหมป่ระเทศฝรั3งเศสที3มขีบวนการเอาไมไ้ผม่าเผา ผา่นขบวนการตา่งๆเพื3อจะออกมาเป็น
ดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆที3มปีระโยชนด์ตีอ่สขุภาพ นําทา่นชม วดัเทยีน
มู ่ เป็นศนูยก์ลางทางพทุธนกิายมหายานที3มอีายเุกา่แกนั่บเป็นหลายรอ้ยปี วดัแหง่นีVม ี เจดยี ์
Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8 เหลี3ยม 7 ชั Vน ฝั3งซ ้ ายและขวามศีลิาจารกึและระฆงัสํารดิ
ขนาดใหญห่นักถงึ 2,000 กโิลกรัม และนอกจากนีVยงัมรีถเกง๋คนัหนึ3งสฟ้ีา ของอาดติเจา้
อาวาสองคท์ี3เคยเผาตัวกลางกรุงโฮจมินิห ์ เพื3อประทว้งการบังคับใหป้ระชาชนไปนับถอื
ศาสนาครสิตแ์ละการฉอ้ราษฎบ์ังหลวงของรัฐบาลโงดนิเยยีม เป็นสิ3งที3มคีวามสําคัญทาง
ประวตัแิละการเมอืงของประเทศเวยีดนามในยคุสงคราม ปัจจบุนัรถออสตนิสฟ้ีาคนันัVนไดถ้กู
เกบ็รักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวดัแหง่นีV  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย แหง่สดุทา้ยของเวยีดนาม ที3องค์
การยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เป็นที3ประทับ ที3ทําการของระบบ
ราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนาม คอืพระราชวงศเ์หงยีน มกีษัตรยิ ์13 องค์
ที3ไดข้ ึVนครองราชย ์ นับตั Vงแตปี่ ค.ศ. 1802 จนถงึ ค.ศ.1945 มสีถาปัตยกรรมที3
สวยงาม ใหญโ่ต อลงัการเป็นอยา่งยิ3ง นําทา่นชมทั Vง 3 สว่นของพระราชวงัอนั
ไดแ้ก ่ กําแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที3เรียกว่า“กงิถั3น”ที3ทําการของ
พระองคก์ับเสนาธกิารและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที3เรยีกว่านครจักพรรคด ์ “ไถ
หวา่”และสว่นที3สําคัญสดุของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นที3ประทับ
ของพระองค ์พระราชนิ ีนางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัท ีที3เรยีกกนัวา่”ตือ̂กัม̂
ถั3น”จากนัVนนําทา่นแวะชื3อของฝากของที3ระลกึเมอืงเว ้ เชน่ ขนมพืVนเมอืงตา่งๆ ชาฮอ่งเต ้
เหลา้ยาดองฮอ่งเต ้เป็นตน้ นําทา่นชอ้ปปิVง ตลาดดงบา ที3มชีื3อเสยีงของเมอืงเว ้ใหท้า่นได ้
เลอืกซืVอของฝากของที3ระลกึ สนิคา้เครื3องใชต้า่งๆรวมไปถงึสนิคา้พืVนเมอืง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนัVนนําคณะล่องเรอืมงักรที&แมน่ํ Kาหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั3ง 
พรอ้มชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที3เป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาว
เวยีดนาม ถอืไดว้า่เป็นการแสดงที3งดงาม และเป็นสิ3งที3เวลามาเที3ยวเมอืงเวไ้มค่วรพลาด 
พกัที& Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Ho-

tel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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วนัที&2 เว-้สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์เมอืงมรดกโลกฮอยอนั-น ั&งเรอืกระดง้-ดานงั 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําท่านชม สุสานจกัรพรรดไิคดงิห ์ เป็นเพยีงสุสานเดียวที3ม ีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวนัออก กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ดว้ยทรงเป็นจักรพรรดใินราชวงศเ์หงยีน
เพียงพระองค์เดียว ที3ได เ้ดินทางไปยังประเทศฝรั3 ง เศส สุสานแห่งนีVสร า้งดว้ย
คอนกรตีเสรมิเหล็กอย่างดโีดยใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 11ปี พระเจา้ไคดงิหเ์ป็นพระบดิา
บญุธรรมของพระเจา้เบา๋ได ่ทรงครองราชยอ์ยู ่ 9 ปี ในยคุที3ฝรั3งเศสเขา้มาปกครองสสุานแหง่นีV
ถอืเป็นสสุานที3ยังคงเดมิมากที3สดุเมื3อเทยีบกบับรรดาสสุานที3เหลอืของจักพรรดติา่งๆ ในยคุ
สงครามไมไ่ดโ้ดนทําลายจากระเบดิของทหารอเมรกินัแมแ้ตน่ดิเดยีว จากนัVนเดนิทางกลบัไป
เมอืงดานงั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนู แหนมเนอืงตน้ตําหรับ) 
 จากนัVนนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั นําท่านชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ที3มชีื3อเสยีง

โด่งดังไปทั3วโลกในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก นําท่านน ั&งเรอืกระดง้
สัญลักษณ์แหง่เมอืงฮอยอัน(Bamboo basket boat) พาท่านนั3งเรอืกระดง้สัมผัสวถิชีวีติ
ชาวเวยีดนาม จากนัVนนําท่านเที3ยวชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึ3งเป็นเมอืงทางวัฒนธรรม
ไดรั้บการขึVนทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ซึ3งมนตเ์สน่หอ์ยู่ที3บา้นโบราณซึ3งอายุเก่าแก่
กวา่ 200 ปี  มหีลังคาทรงกระดองปแูบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึ3งเป็นสถาปัตยกรรมที3
ไม่ซํVาแบบทั Vงในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณ
ของชาวจนี แลว้ตรงไปไหวพ้ระที3วดักวางตุง้ ที3ชาวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย̂นที3นับถอืกวนอ ู
ใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสริิมงคลมีเรื3องราวสามก๊กลอ้มรอบ
สถานที3แห่งนีV นําชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์ วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจีน ชม
สะพานญี3ปุ่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึ3งเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึ3งเชื3อวา่ถูกสรา้ง
เพื3อเชื3อมคนในชมุชนหลากหลายเชืVอชาตเิขา้ดว้ยกันและบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 
200 ปี ซึ3งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที3ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เมื3อ
ศตวรรษที3 17 ใหท้่านไดเ้ก็บภ าพแหง่ความประทับใจตอ่ดว้ยการช ้ อปปิVงสนิคา้พืVนเมอืง
โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิ ภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึ3งเป็นสัญลักษณ์ เมอืงฮอยอัน 
เสืVอปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย  (ชดุประจําชาติ
เวยีดนาม) ฯลฯ จากนัVนนําท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  พกัที& Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 

Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที&2 เว-้พระราชวงัไดโนย- 

สสุานจกั 
วนัที&3 บานาฮลิลต์ลอดท ัKงวนั (สะพานมอื-สวนดอกไมเ้มอืงหนาว-เครื&องเลน่
ตา่งๆ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  นําทา่นสูภ่เูขาบานาฮลิล ์หา่งจากตวัเมอืงดานังประมาณ 25 กโิลเมตร ภเูขาแหง่นีVประกอบ

ไปดว้ย รสีอรท์ โรงแรม นําทา่นสูจ่ดุไฮไลต ์น ั&งกระเชา้ขึVนไปข ้างบนภเูขาบานาฮิลล ์ที3ได ้
รับการบนัทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้ที3ยาวที3สดุในโลก ในประเภท Non 
Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศที3ดทีี3สดุใน
เวยีดนามกลาง ถกูคน้พบในสมยัที3ฝรั3งเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม ใหท้า่นอสิระกบัเครื3อง
เลน่สวนสนุกขนาดใหญบ่นยอดเขา บานาฮลิล ์ แฟนตาซ ี ปารค์ (Ba Na Hills Fantasy 
Park) สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแหง่เทพนยิายที3
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สวยงาม ตั Vงอยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์ มหีลาย ๆโซนใหร้่วมสนุกกัน 
อยา่งเชน่ ภาพยนตรใ์นระบบ 3D,4D,5D  บา้นผสีงิ ถํVาไดโนเสาร ์เกมสนุกๆ เครื3องเลน่ต่างๆ 
รวมทั Vงรา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บฟุเฟ่นานาชาต)ิ 
บา่ย  จากนัVนนําทา่นชมสะพาน สทีอง หรอื สะพานมอื สถานที3ทอ่งเที3 ยวใหมล่า่สดุตั Vงโดดเดน่

เป็นเอกลกัษณอ์ยา่งสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล ์ และสวนดอกไมเ้มอืงหนาว จากนัVนนําทา่น
เดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มังกร) 
พกัที& Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 
Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที&4 ดานงั-สะพานมงักร-เจา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึUง-ตลาดฮาน-กรงุเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ท่านชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แหง่ใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที3เมอื
งดานังไดรั้บอสิรภาพ และเป็นสถานที3ที3นักท่องเที3ยวสว่นใหญ่ที3มาเมอืงดานัง ตอ้งแวะชม
ความสวยงามและชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นตํานานที3พ่นนํา้
จากปากคลา้ยกับเมอร์ไลออ้นของสงิคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองขอ
งดานัง ซึ3งคารฟ์ดรากอ้นนีVมคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั3นศกึษาหาความรูม้าประดับ
ตน เพื3อที3เมื3อเตบิใหญ่ เรยีนสงูขึVนก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ นํา
ท่านสักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึUง ตั Vงอยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสร ้ างใหม่ใหญ่
ที3สดุของเมอืงดานัง เป็นสถานที3ศักดิaสทิธิa ที3รวบรวมความเชื3อ ความศรัทธาของธาตทุั Vง
หา้และจติใจของผูค้นอยู่ในที3นีV  ภายในวหิารใหญ่ของวัด เป็นสถานที3บชูา เจา้แม่กวนอมิ
และเทพองคต์่างๆตามความเชื3อของชาวบา้นแถบนีV นอกจากนีVยังมรีูปปัVนเจา้แม่กวนอมิ 
ซึ3งมคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูที3สดุในเวยีดนาม ตั Vงอยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35 เมตร ยนืหัน
หลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที3ออกไปหาปลานอก
ชายฝั3งและยังมหีนิออ่นแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแหง่นีV
นอกจากเป็นสถานที3ศักดิaสทิธิaที3ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึ3ง
สถานที3ท่องเที3ยวที3สวยงาม เป็นอกีหนึ3งจุดที3สามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ตลาดฮาน เป็นตลาดที3รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นที3นิ ยมทั Vงชาวเวยีดนามและ
ชาวไทย อาท ิ เสืVอเวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืVนเมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย 
(ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที3ระลกึมากมายเพื3อฝากคนที3บา้น  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
นําทานเดนิทางสูท่่าอากาศยานเมอืงดานัง เพื3อเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

22.00 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Viet Jet Air เที3ยวบนิที3 
VZ3961 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั3วโมง) 

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

***โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี&ยนโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้*** 

อตัราคา่บรกิาร 

W  
อตัราคา่บรกิารรวม 
▪ คา่ตัว̂เครื3องบนิโดยสารชั Vนประหยดั รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนยีมเชืVอเพลงิ 
▪ คา่ที3พักหอ้งคู ่ดงัที3ระบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
▪ คา่อาหาร ดงัที3ระบใุนรายการ 
▪ คา่เขา้ชม ดงัที3ระบใุนรายการ 
▪ คา่รถนําเที3ยว ดงัที3ระบใุนรายการ 
▪ คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครื3องดื3ม นอกเหนอืรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์
ฯลฯ 

▪ คา่ปรับ สําหรับนํVาหนักกระเป๋าเดนิทางที3เกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
▪ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
▪ คา่ธรรมเนยีมเชืVอเพลงิที3ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิ3มเตมิในภายหลงั 
▪ คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ&น วนัละ่ 250 ตอ่ทา่น/1,000 บาทตอ่ทปิ 
▪   ภาษีหกั ณ ที3จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ3ม 7% 

เง ื&อนไขการสาํรองที&น ั&ง 
▪ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 10,000 บาท 
พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากทําการจองแลว้ 

▪ การชาํระคา่ทวัรส์ว่นที3เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั ทา่นควรจัด
เตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนื3องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที3พัก
และตัว̂เครื3องบนิ มฉิะนัVนจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

▪ หากทา่นที3ตอ้งการออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที3 กอ่นออก
บตัรโดยสารทกุครั Vง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที3 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที3เกดิ
ขึVน 

▪ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั3งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางทอ่งเที3ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั3วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื3องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Vงหมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ทางบรษิทัเร ิ&มตน้และจบการบรกิารที&สนามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัKน 
กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทาํการสาํรองต ัUวเครื&องบนิหรอืยานพาหนะอื&นๆ 
เพื&อใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีKท ี&เกดิขึKน

เนื&องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที&นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี&ยว

30 ธ.ค.61-02 ม.ค.62 18,900 18,900 4,000

ราคาเด็กทารก 
อายตุํ&ากวา่ 2ปี 4,000 บาท
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▪ ไมส่ามารถยกเลกิได ้ เนื3องจากเป็นราคาโปรโมช ั&น และขอเกบ็เงนิทั Vงหมด (แตส่ามารถเปลี3ยนชื3อผูเ้ดนิ
ทางได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

หมายเหต ุ
▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีที3ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 10 ทา่น ในกรณีนีVบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั Vงหมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื3นใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิaที3จะเปลี3ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ีV เมื3อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที3สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที3นอกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื3องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที3ไมว่า่เหตผุลใด  ๆ
กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Vงหมด 
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