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บินด้วยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

PG947 BKK(สวุรรณภมิู) – DAD(ดานัง) 10.55 – 12.45 

PG948 DAD(ดานัง) – BKK(สวุรรณภมิู) 13.35 – 15.25  
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**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 5 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว 

DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วดัเทียนมู่ – ตลาดดงบา – 

ล่องเรือมงักรชมดนตรีเว้                   (–/–/D) 

08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) โดยมเีจา้หน้าที่

ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ

เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.55 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิ

ที ่PG947 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 5 ก.ก.  ** 

12.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม  

นําท่านออกเดนิทางสู ่เมืองเว้ ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝัง่ทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของ

กษตัรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึ่งไดป้กครองต่อกนัมาเพยีง 33 ปี ฝรัง่เศสกบ็ุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่ นก็

เขา้มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตั ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่ง

ประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้สื่อมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเทีย่วเพราะมี

แหล่งประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ํ้าค่ามแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงาม

ตามธรรมชาตบินฝัง่แมน้ํ่าหอมดว้ย  
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นําท่านสู่ วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มรีูปปั้น

เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งน้ี ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตรอ์ิม่เอบิกบัพระพุทธอกีสามองค์

อยูใ่นตูก้ระจก  

นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงเวใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึสนิคา้เครื่องใชต้่างๆรวมไป

ถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 

หลงัอาหารคํ่านําท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น้ําหอม แหล่งกําเนิดของแม่น้ําหอมมาจากบรเิวณต้นน้ําที่อุดมไปด้วย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น้ําสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนกัรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ

มาขบักล่อมบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MIDTOWN HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY2 นัง่รถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวงัเว้ – ร้านไม้ไผ่  – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี 

พารค์ – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส                                 (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านไป นัง่รถสามล้อซิโคล่(CYCLO) ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวงัเว้ ที่สรา้งขึน้ในสมยัพระเจ้ายาลอง ใช้

เป็นทีร่บัรองเชือ้พระวงศร์ะดบัสงูและนักการทูตต่างประเทศ สถานทีจ่ดังานฉลองสําคญัๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม 

เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ํามนัครัง่สแีดงและลวดลายสทีอง มตีําหนักหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจ้าของ

จกัรพรรดริาชวงศเ์หวยีน(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าพระราชวงัเว้และทิปสาํหรบัคนขบัรถสามล้อ) 

นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงัเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดและความสาํคญัซึง่

ตัง้อยู่ระหว่างชายฝัง่ทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม ระหว่างทางนําท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ นําท่านเลอืกซื้อ

ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผข่องขึน้ชือ่ประเทศเวยีดนาม  

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
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นําท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาใน

การเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิ

การสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสไดพ้่ายแพ้

และเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลบัประเทศ ทาํใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามได้

กลบัมาบรูณะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่น้ีอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงู

ถงึ 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางสาํหรบัขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล ์นําท่านขึน้ กระเช้าลอย

ฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพื่อเดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล์  จากนัน้นําท่านขึน้ รถรางสาย

ใหม่ เพื่อไปชมทีเ่ทีย่วโซนใหม่อย่าง MOON KINGDOM แลนดม์ารค์ใหม่ของบาน่าฮลิลท์ีทุ่กท่านตอ้งไม่พลาดในการ

ถ่ายรปูเชค็อนิ ณ ทีแ่หง่น้ี!!! 
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จากนัน้อสิระทา่นที ่สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น

พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความ

มนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของ

สวนสนุก หลงัจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์รัง่เศส ทีม่ดีอกไม้

หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที่มมีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านได้เลอืกถ่ายได้ตามใจชอบ  อสิระเดนิ

เทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ 

** ในกรณีท่ีผูเ้ข้าพกับนบาน่าฮิลลมี์จาํนวนผูเ้ข้าพกัทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ขึน้ไป จะได้รบัเป็นเซต็เมนู ** 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  

***ห้องพกับนบาน่าฮิลลไ์ม่มีห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน / มีห้องสาํหรบั 2 ท่านหรือพกัเด่ียวเท่านัน้ 

1.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพกั 4 ท่านไม่มีค่าใช้จ่าย 

2.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพกั 3 ท่าน เพ่ิม 700 บาท / ห้อง 

  หากต้องการพกัเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพ่ิม 2,000 บาท / ห้อง 

***วนัท่ีพกับนบาน่าฮิลลอ์าจจะมีสลบัคืนพกัแต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม*** 
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DAY3 สะพานมือสีทอง – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน  – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพาน

มงักร - สะพานแห่งความรกั                                                                                           (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์เป็นสะพานสี

ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นตาํแหน่งทีโ่ดดเดน่เหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดทอ่งเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความนิยม

เป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อิม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้นําท่าน นัง่รถรางโบราณขึ้นเขาเพ่ือเข้าชมอโุมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ที่

มคีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอุีณหภมูอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา วา่กนัวา่เป็นอุณหภมูทิีด่สีาํหรบัการบ่ม

ไวน์ สถานทีแ่หง่น้ีถูกเรยีกวา่ “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 

สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส 
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นําท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึง่เป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยู่ในตวัเมอืงดานังทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกในเรื่อง

งานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ทา่นสามารถบนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหล่าน้ีเพือ่เอากลบัไปเป็นของฝาก 

หรอืซื้อกลบัไปเป็นของประดบัในบ้าน  จากนัน้นําท่านทํากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชมวฒันธรรมอนั

สวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน้ี่กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้าย

เรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจงัหวะดนตร ี

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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เดนิทางสูเ่มอืง เมืองโบราณฮอยอนั ตัง้อยูบ่นฝัง่แมน้ํ่าทโูบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นทา่เรอืเก่าทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากใน

ชื่อไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางสําคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอยอนั

ไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ําตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานงัแทน ทําใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบ

เงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรฐับาลโปแลนด์

ได้รเิริม่ให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตร์ของเวยีดนาม นําท่านชม 

สะพานญ่ีปุ่ น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มหีลงัคามุงกระเบื้องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื่น ตรงกลาง

สะพานมเีจดยีท์รง นําท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอนั สีเ่หลีย่มจตัุรสั ซึง่สรา้งเชื่อม

เขตชาวญีปุ่่ นกบัชาวจนี บา้นประจาํตระกูลทีส่รา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา

จากฟุกเกีย้นทีม่แีซ่เดยีวกนั นําท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขท่ี 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนนสายหน่ึง หลงับา้น

ไปจรดถนนอกีสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ด้วยความประณีต 

ดา้นหน้าจะทําเป็นร้านบูตกิ ด้านหลงัเป็นที่เกบ็สนิคา้ ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็ท้องฟ้า และมเีฉลยีง

เชื่อมต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซื้อของทีร่ะลกึ 

ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมี

ลกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตื่นตา

ทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ   

จากนัน้นําท่านชม สะพานแห่งความรกัดานัง ทีนิ่ยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซื้อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน นําท่านชม 

สะพานมงักร อกีหน่ึงทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณ

ราคาเกอืบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น้ําฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน

โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานงั  
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คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมงักรท่านละ 1 ตวั!!! + ไวน์แดง DALAT 
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นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROLIVA HOTEL DANANG  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY4 วดัหลินอ๋ึง - โบสถสี์ชมพ ู– ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 

                                                                                                                (B/-/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีสุ่ดใน

เวยีดนาม ซึง่มทีาํเลทีต่ ัง้ด ีหนัหน้าออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสงา่งาม หลนิอึง๋มคีวามหมาย

ว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มี

เอกลกัษณ์ทา่ทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

จากนัน้นําทา่นชม โบสถค์ริสตสี์ชมพ ู(DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยูบ่นถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานงั  ตวั

อาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพอู่อนทัง้หลงั โบสถแ์หง่น้ีสรา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส

และเป็นโบสถแ์หง่เดยีวในเมอืงดานงัทาํใหท้ีน่ี่เป็นศนูยร์วมหลกัของชาวครสิต ์ 
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ตลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา ด้านหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญงิ

สวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุ้งแหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็น

ของฝาก  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 

13.35 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย บางกอกแอรเ์วย ์(PG)เทีย่วบนิที ่PG947 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 5 ก.ก.  ** 

15.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิูประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 

*********************************************************************** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด ์ 

(ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

05 – 08 มีนาคม 2566 16,999 13,999 4,000 

07 – 10 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

11 – 14 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

12 – 15 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

14 – 17 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

15 – 18 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 
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19 – 22 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

21 – 24 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

22 – 25 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

28 – 31 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

29 มีนาคม – 01 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

01 – 04 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

04 – 07 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

05 – 08 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

07 – 10 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

08 – 11 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

18 – 21 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

19 – 22 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

20 – 23 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

22 – 25 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

25 – 28 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

26 – 29 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 
   

ข้อสาํคญั  

- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี

นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-19 และ

การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลง

บตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมน้ํีาหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกั

ไมเ่กนิ 5 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสาย

การบนิ) **  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
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- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีที่

ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครัง้ (เน่ืองจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่าํนกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน   

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื่อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
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สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 

ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน

สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็

คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม

นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การปิดดา่น,ภยัธรรมชาต ิหรอื

กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง

ทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่ว

เอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
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- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 
 

เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ทา่นจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจ้าหน้าที่หลงัจากชําระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่น

ใดสว่นหน่ึง หากทา่นไมด่าํเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 
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- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจ่าํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจา่ย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  
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- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


