DAD04 SUNWORLD DANANG BANA
HILLS (4D3N)
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG)

บินด้ วยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ (PG) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (BKK)
PG 997
PG 998

BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง)
DAD(ดานัง) – BKK(กรุ งเทพ)

16.25 – 18.05
18.55 – 20.45

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่ งความรัก

(-/-/D)
13.30

16.25

18.05

พร้อมกันที่สนามบิน ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 แถว F บางกอกแอร์ เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อ นรั บ และอ านวยความสะดวกในการเช็ ค อิ น (ทุ ก ท่ า นสามารถใช้บ ริ ก าร LOUNGE ของสายการบิ น
BANGKOK AIRWAYS ได้บริ เวณเกท D7 ของสายการบิน ก่อนเวลา BOADING TIME )
เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG997
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เมือง
ดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ วทั้งขนาดและความสาคัญซึ่งตั้งอยูร่ ะหว่างชายฝั่ง
ทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม

นาท่านชม สะพานแห่ งความรั ก เป็ นสะพานที่ประดับตกแต่งด้วยรู ปหัวใจและทาให้เห็นวิว สะพานมังกร
อย่างชัดเจนอีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณ
ราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน เปิ ดให้บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่ งสะพานมังกรแห่งนี้เป็ น Landmark แห่งใหม่ของเมือง
ดานัง ซึ่งมีรูปปั้ นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้ า (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ า และพ่นไฟ
เป็ นเวลา 5 นาที)

DRAGON BRIDGE

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 2
หมู่ บ้ า นแกะสลั ก หิ น อ่ อ น – ล่ อ งเรื อ กระด้ ง – เมื อ งโบราณฮอยอั น – สวนสนุ ก
SUNWORLD DANANG WONDER (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นแห่งหนึ่งอยูใ่ นตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก
ในเรื่ อ งงานฝี มื อ การแกะสลักหิ นอ่ อ น หิ น หยก ท่านสามารถบัน ทึกภาพหรื อ ซื้ อ งานแกะสลักเหล่ านี้ เพื่อ เอา
กลับไปเป็ นของฝาก หรื อซื้อกลับไปเป็ นของประดับในบ้าน นาท่านทากิจกรรม ล่ องเรื อกระด้ ง ท่านจะได้รับชม
วัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้อ งถิ่ น และระหว่างที่ล่อ งเรื อ กระด้งอยูน่ ้ นั ชาวบ้านที่น้ ี ก็จะมี การขับร้อ งพลง
พื้นเมือง และนาไม้พายเรื อมาเคาะเพือ่ ประกอบเป็ นจังหวะดนตรี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งโบราณฮอยอัน สัญลักษณ์ อ ย่างหนึ่ งของเมื อ งฮอยอันที่ คุณ ต้อ งมาชมคือ สะพาน

ญี่ปุ่น ได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี ที่แล้วและที่คุณพลาดไม่ได้คือ บ้ านเลขที่101 เป็ น

บ้านของจีนในตระกูล Tan Ky นับเป็ นบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างขึ้นมาเมื่อ 75 ปี ที่
แล้วอยูก่ นั มา 5 ชัว่ อายุคน

HOI AN ANCIENT TOWN

จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวทัว่ เอเชียไปในสวนสนุ กของเมืองดานัง Asia Park Sun World

Da Nang Wonders (รวมค่ าเครื่ องเล่ นทุกอย่ างแล้ ว) เครื่ องเล่ นและสิ่ งที่น่าสนใจภายในสวนสนุ กเอเชี ย
พาร์ค ที่มีพ้นื ที่กว่ามากกว่า 800,000 ตารางเมตรแห่ งนี้ จะทาให้คุณเพลิดเพลินได้ท้ งั วัน จากนั้นจึงก้าวหน้าเข้าสู่
โซนวัฒนธรรมที่ยก เมืองจาลอง 10 ประเทศ มาไว้ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเล่นเครื่ องเล่นและเยีย่ มชมสิ่งที่
น่ าสนใจได้แบบไม่จากัด ชิ งช้ าสวรรค์ SUN WHEEL , นั่งรถราง , GOLDEN SKY TOWER ที่ใหญ่

ทีส่ ุ ดในเวียดนาม

SUN WHEEL

คา่

พักที่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติในสวนสนุก

GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 3
ขึ้น กระเช้ า สู่ บ าน่ า ฮิ ล ล์ – สะพานสี ท อง - สวนสนุ ก แฟนตาซี พาร์ ค - สวนดอกไม้
ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ (B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิด
แนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิ คมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศส
ได้พ่ายแพ้และเดิ นทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทาให้บานาฮิล ล์ถูกทิ้งร้างมาเป็ นเวลานาน ปั จจุบนั
รัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่ งนี้ อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง

กระเช้ าลอยฟ้ า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ าทะเล เพือ่ ใช้เป็ นเส้นทางสาหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบา
นาฮิลล์

CABLE CAR

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติบนบาน่ าฮิลล์

นาท่านชม สะพานสี ทอง หรื อ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุ ดซึ่ งอยูบ่ นเขาบาน่าฮิลส์ เป็ น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุม้ ไว้ ตั้งอยูใ่ นตาแหน่ งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเที่ยวนึ งที่
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรู ปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

GOLDEN BRIDGE

จากนั้นอิ สระท่านที่ สวนสนุ ก แฟนตาซี พาร์ ค (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่ อ งเล่ นภายในสวนสนุ กทุกเครื่ องเล่ น
ยกเว้นพิพธิ ภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ และเครื่ องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรี ยญ) ซึ่ งมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น ท้าทาย
ความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรื อจะเลือกช้อปปิ้ งของที่
ระลึกของสวนสนุ ก นาท่าน นั่งรถไฟโบราณขึน
้ เขาเพื่อเข้ าชมอุโมงค์ เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็ น
สถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึ ง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมี อุ ณหภูมิ อ ยูท่ ี่ 16 ถึ ง 20 องศา ว่ากันว่าเป็ น
อุณหภูมิที่ดีสาหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ ถูกเรี ยกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศษ
และสร้ างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่ าอาณานิ คมของฝรั่งเศษ หลังจากนั้นเดิ น เที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE

JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็ นสัดส่ วนอย่างสวยงาม
ที่มีมุมถ่ายรู ปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

BANA HILLS

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู LOBSTER

พักที่

GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 4
วัดหลินอึง๋ – ร้ านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์ คริสต์ สีชมพู – ช้ อปปิ้ ง VINCOM สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) (B/L/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง๋ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยนื โดดเด่นสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่ งมีทาเลที่ต้ งั ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยูบ่ นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่ นชายหาดบ๊ายบุต
ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหิ นอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์
ซึ่งแฝงไว้ดว้ ยคติธรรม
ระหว่างทางนาท่านแวะ ร้ านเยื่อไผ่ นาท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเยือ่ ไม้ไผ่ของขึ้นชื่อประเทศเวียดนาม จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ า ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริ ม
แม่น้ าเป็ นรู ปปั้ นหญิงสวยงาม มีท้งั ของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุ งรส กุง้ แห้ง และของที่ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ
ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝาก

LADY BUDDHA

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ คริสต์ สีชมพู (Danang Cathedral) ตั้งอยูบ่ นถนน Tran Phu ใจกลางเมืองดานัง
ตัวอาคารโบสถ์เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทาสี ชมพูอ่อนทั้งหลัง โบสถ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นสมัยตกเป็ นอาณานิ คม
ของฝรั่งเศสและเป็ นโบสถ์แห่งเดียวในเมืองดานังทาให้ที่นี่เป็ นศูนย์รวมหลักของชาวคริ สต์ในเมือง นาท่านช้อป
ปิ้ ง Vincom Center Shopping Mall ประกอบด้วยห้างสรรพสิ นค้าสองแห่ งที่ต้งั อยูต่ รงข้ามกันโดยมีถนนกั้น
กลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลกั ษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรัง่ เศส ในขณะที่ตึก B นั้น
มี ลักษณะเป็ นตึกกระจกระฟ้ าในรู ป แบบทันสมัยพิเศษ ให้ท่านจับจ่ายซื้ อ ของแบรนด์ชื่อ ดังต่างๆ อาทิ Ralph
Lauren, Armani และ Hugo Boss

DANANG CATHEDRAL

18.55

ได้เวลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน
เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG998
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

20.45

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้ าท่ านใดทีจ่ าเป็ นต้ องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าของ
บริษัท ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ท้งั นีเ้ พื่อประโยชน์ ของ
ตัวท่ านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ห้อง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ไม่ใช้ต ั ๋ว
เด็
ก
ไม่
ม
ี
เ
ตี
ย
ง
ละ
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยว
เครือ่ งบิน
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
เพิ่ม
อัตรา
12
ปี
)
อัตราท่าน
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
ท่านละ
ละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
เดือน มกราคม 2563

08 – 11 มกราคม
30 มกราคม – 02
กุมภาพ ันธ์

12989

12989

12989

2500

6500

12989

12989

12989

2500

6500

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 – 08 กุมภาพ ันธ์

12989

12989

12989

2500

6500

18 – 21 กุมภาพ ันธ์

12989

12989

12989

2500

6500

เดือน มีนาคม 2563
05 – 08 มีนาคม

13989

13989

13989

2500

6500

18 – 21 มีนาคม

13989

13989

13989

2500

6500

เดือน เมษายน 2563
03 – 06 เมษายน

12989

12989

12989

2500

6500

10 – 13 เมษายน

12989

12989

12989

2500

6500

เดือน พฤษภาคม 2563
02 – 05 พฤษภาคม

12989

12989

12989

2500

6500

21 – 24 พฤษภาคม

12989

12989

12989

2500

6500

เดือน มิถนุ ายน 2563
11 – 14 มิถุนายน

13989

13989

13989

2500

6500

25 – 28 มิถุยายน

13989

13989

13989

2500

6500

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
(INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่านที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่ านละ 4,900 บาท **
(ไม่ มที นี่ ั่งบนเครื่ องบินและไม่ มเี ตียง)
อัตราค่ าบริการนี้ รวม
 ค่าบัต รโดยสารโดยเครื่ อ งบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อ มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึ ง ค่าภาษีสนามบิ น
และค่ า ภาษี น้ ามัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต ้อ งการอัพ เกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ย นแปลงบัต รโดยสาร ไม่ ว่ า เที่ ย วใด เที่ ย วหนึ่ ง
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้า หน้า ที่ เ ป็ นกรณี พิเ ศษ โดยอ้า งอิ ง ค่ า ใช้จ่ า ยการจองทัว ร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ต ั๋ว เครื่ อ งบิ น ตามที่ ต ามที่ ต าราง
อัตราค่าบริ การระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ น้าหนักไม่

เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ท้งั นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ
บิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบี้ยประกันอุ บตั ิเหตุในการเดิ นทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสู งสุ ดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่ อ นเดิ นทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริ ษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่ ง
เอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม
ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณี ที่มี คิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ

เนื่ อ งจากทุกพีเรี ยด เรามี ที่นั่งราคาพิเ ศษจานวนจากัด ยกเว้ นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็ บ
ค่าบริการ เต็มจานวน เท่ านั้น
- กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ที่บริ ษทั กาหนด ทาง
บริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่ วนในส่ วน
หนึ่งก็ตาม
- กรณี ลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่า
ทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่ น้อยกว่ า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้ น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน ก่ อนเดินทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อ นวันเดิ นทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไ ม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่ วนหนึ่ งให้ท่านได้ไ ม่ ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น เช่ น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง
กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่อ อกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่ ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณา
สอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
- กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดาเนินการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆทีท่ ่ านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ นึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ยินดีที่จะประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพือ่ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษทุก
ครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง
กรณี ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ นึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพ
ภูมิ กาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่ งสาคัญ ท่านจ าเป็ นต้อ งมาถึ งสนามบินเพื่อ เช็คอิ นก่ อ น
เครื่ องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดยในส่ วนนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 กรณี ที่ท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พเิ ศษ
 กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน
การเดินทาง หรื อตั้งแต่ที่ท่านเริ่ มจองทัวร์ เพื่อ ให้ทางบริ ษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรี ยมล่ วงหน้า กรณี มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริ ษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่ งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ที่ท่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่ วนใดผิด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่ วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริ ษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั จะนาส่ งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมู่ คณะ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษ

 ทางบริ ษทั ไม่ มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลู กค้าที่ไม่ รู้จกั กันมาก่ อ น เช่ น กรณี ที่ท่านเดิ นทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้อ งชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 หนังสือเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่ มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ
ปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบน
หิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกันแดดควร
เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากฤดู กาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั จะคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ที่จาเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษทั จึงขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่ สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริ การบางส่ วน หรื อ ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งที่ท่านไม่ ตอ้ งการได้รับบริ การ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 กรณี ที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทางสายการบิน
หรื อ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล
หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษทั เร็ วที่สุด
เพื่อ ยืนยันการเปลี่ ยนแปลงข้อ มู ล หนังสื อ เดิ นทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริ ษทั เรี ย บร้อ ยแล้ว กรณี ที่ยงั ไม่ แ (ตั๋ว
เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั กระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

 เกี่ยวกับที่นงั่ บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกที่นั่งบนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นงั่ ด้วยกัน หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทา
ให้ห้อ งพักแบบห้องพักเดี่ ยว (Single) และห้อ งคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง
โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณี ที่ท่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น
 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง
, การนัดหยุดงาน , การก่อ การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อ ความรับผิดชอบของ
บริ ษทั
 บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง กรณี ท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจาเป็ นต้องส่ งมายังจุดหมายปลายทาง
ตามที่ท่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

