
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BHT9192029 ดานัง ฮอยอนั บาน่าฮิลล์ 4D3N 

สายการบิน AIR ASIA (FD) 



บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
FD 634 DMK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 07.25 – 09.05 
FD 637 DAD(ดานัง) – DMK(กรุงเทพ) 12.40 – 14.25 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร 

– สะพานแห่งความรัก  (-/L/D) 
04.30  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA 

(FD) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและหวัหน้า
ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง 

07.25  เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 634 

    09.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง 
เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญัซ่ึงตั้งอยู่ระหว่าง
ชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม 

น าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และระหว่างท่ีล่องเรือ
กระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAMBOO BASKET BOAT 



เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางสู่  เมืองโบราณฮอยอัน สัญลักษณ์อย่างหน่ึงของเมืองฮอยอันท่ีคุณต้องมาชมคือ สะพาน

ญี่ปุ่ น ไดรั้บการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่ นเม่ือ 400 กว่าปีท่ีแลว้และท่ีคุณพลาดไม่ไดค้ือ บ้านเลขที่101 เป็น
บา้นของจีนในตระกูล Tan Ky นับเป็นบา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างขึ้นมาเม่ือ 75 ปีท่ี
แลว้อยูก่นัมา 5 ชัว่อายคุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานท่ีประดบัตกแต่งดว้ยรูปหวัใจและท าใหเ้ห็นวิว สะพานมังกร อยา่ง
ชดัเจนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคา
เกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนั เปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั 
ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้า (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 
5 นาที) 

HOI AN ANCIENT TOWN 
 



 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนู LOBSTER 

พกัที่ GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 2 
 วัดหลินอึ๋ง – ร้านเย่ือไผ่ –หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปป้ิง VIN COM 

– สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหวข้อพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต 
ในลานวดัมีพระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์ง
แฝงไวด้ว้ยคติธรรม  
 

DRAGON BRIDGE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านเย่ือไผ่ น าท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเยื่อไมไ้ผ่ของขึ้นช่ือประเทศเวียดนาม  น าท่าน

ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยู่ในตวัเมืองดานังท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ือง
งานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพื่อเอากลบัไปเป็นของ

ฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดับในบา้น  จากนั้นน าท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู (Danang Cathedral)  

ตั้งอยู่บนถนน Tran Phu ใจกลางเมืองดานงั  ตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อนทั้งหลงั 
โบสถแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นสมยัตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดียวในเมืองดานงัท าใหท่ี้น่ีเป็นศูนยร์วม
หลกัของชาวคริสตใ์นเมือง   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชอ้ปป้ิง Vincom Center Shopping Mall ประกอบดว้ยหา้งสรรพสินคา้สองแห่งท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกนัโดย
มีถนนกั้นกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลกัษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝร่ังเศส ในขณะท่ี
ตึก B นั้นมีลกัษณะเป็นตึกกระจกระฟ้าในรูปแบบทนัสมยัพิเศษ ให้ท่านจบัจ่ายซ้ือของแบรนด์ช่ือดงัต่างๆ อาทิ 
Ralph Lauren, Armani และ Hugo Boss   
 
 
 
 

LADY BUDDHA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าท่านสัมผสัประสบการณ์ท่องเท่ียวทัว่เอเชียไปในสวนสนุกของเมืองดานงั Asia Park Sun World Da 

Nang Wonders (รวมค่าเคร่ืองเล่นทุกอย่างแล้ว) เคร่ืองเล่นและส่ิงท่ีน่าสนใจภายในสวนสนุกเอเชีย พาร์ค ท่ี
มีพื้นท่ีกว่ามากกว่า 800,000 ตารางเมตรแห่งน้ีจะท าให้คุณเพลิดเพลินได้ทั้ งวนั จากนั้นจึงก้าวหน้าเข้าสู่โซน

วฒันธรรมท่ียก เมืองจ าลอง 10 ประเทศ มาไว ้ให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเล่นเคร่ืองเล่นและเยี่ยมชมส่ิงท่ี

น่าสนใจได้แบบไม่จ ากัด ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL , นั่งรถราง , GOLDEN SKY TOWER ที่ใหญ่

ท่ีสุดในเวียดนาม  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

DANANG CATHEDRAL 

SUN WHEEL 



  ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติในสวนสนุก 

พักที่ GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้

ฝร่ังเศส – น่ังรถราง - โรงเกบ็ไวน์  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นช่ือแห่งดานงั บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา
ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเ้กิด
แนวคิดการสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศส
ไดพ้่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถ์ูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาล

เวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัไดมี้การสร้าง กระเช้า

ลอยฟ้า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางส าหรับขึ้นไปยงัยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CABLE CAR 



 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 

น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลลใ์นวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นอิสระท่านท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเวน้
พิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ ผ้ึง และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความ
มนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก

ของสวนสนุก น าท่าน นั่งรถไฟโบราณขึน้เขาเพ่ือเข้าชมอุโมงค์เกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล ์เป็นสถานท่ีเก็บ
ไวน์ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิท่ีดี
ส าหรับการบ่มไวน์ สถานท่ีแห่งน้ีถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสร้าง

ขึ้นตั้ งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝร่ังเศษ  หลังจากนั้นเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN 

D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูป

น่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
 

GOLDEN BRIDGE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 4 
ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ า ดา้นหน้าตลาดมีประติมากรรมริม
แม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของท่ีระลึก เส้ือผา้ต่างๆ 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน 

12.40  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ แอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD637  
14.25    เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พร้อมความประทบัใจ 

BANA HILLS 



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

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กมุภาพนัธ ์2563 
07 – 10 กมุภาพนัธ ์ 13989 13989 13989 2500 6500 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์ 11989 11989 11989 2500 6500 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์ 9999 9999 9999 2500 6500 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์ 11989 11989 11989 2500 6500 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์ 11989 11989 11989 2500 6500 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

29 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04 – 07 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

07 – 10 มนีาคม 9999 9999 9999 2500 6500 

11 – 14 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

14 – 17 มนีาคม 10999 10999 10999 2500 6500 

18 – 21 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

21 – 24 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

25 – 28 มนีาคม 10999 10999 10999 2500 6500 

28 – 31 มนีาคม 10999 10999 10999 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 



04 – 07 เมษายน 13989 13989 13989 2500 6500 

09 – 12 เมษายน 15989 15989 15989 2500 6500 

10 – 13 เมษายน 17989 17989 17989 2500 6500 

11 – 14 เมษายน 21989 21989 21989 2500 6500 

12 – 15 เมษายน 18989 18989 18989 2500 6500 

13 – 16 เมษายน 18989 18989 18989 2500 6500 

14 – 17 เมษายน 15989 15989 15989 2500 6500 

25 – 28 เมษายน 13989 13989 13989 2500 6500 

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 15989 15989 15989 2500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไมม่ีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIR ASIA อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่  



   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการ   

   บนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้

ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง

ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหน่ึงกต็าม 



- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

• ในกรณีที่ตดักรุ๊ปหนา้รา้น หา้มยกเลิกทกุกรณี หากมีการยกเลิกขออนญุาติยึดเงินมดัจ าทัง้หมด 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

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

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี

มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน

ใดสว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง 

เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่น

กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการ

บนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดีย่ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

• รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 


