
 
 
 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ960 BKK(สวุรรณภมิู) – DAD(ดานัง) 10.50 – 12.30 

VZ961 DAD(ดานัง) – BKK(สวุรรณภมิู) 13.15 – 14.55  
**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 
 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว 

 



 

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

ลงเรือมงักรชมดนตรีเว้                   (–/–/D) 

08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บริษัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ

เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เที่ยวบนิที่ 

VZ960 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

12.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม  



นําท่านออกเดนิทางสู ่เมืองเว้ ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝัง่ทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืง

ของกษตัรยิใ์นราชวงศ์เหวยีน ซึ่งไดป้กครองต่อกนัมาเพยีง 33 ปี ฝรัง่เศสกบ็ุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 

ญีปุ่่ นกเ็ขา้มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตั ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงของเวยีดนามใต ้ตาม

การแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูด

นักท่องเทีย่วเพราะมแีหล่งประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ํ้าค่ามแีบบฉบบัของ

ตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝัง่แมน้ํ่าหอมดว้ย  

นําทา่นสู ่วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ มรีปูปัน้

เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งน้ี ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตรอ์ิม่เอบิกบัพระพุทธอกีสาม

องคอ์ยูใ่นตูก้ระจก  

นําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงเวใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึสนิคา้เครื่องใชต้่างๆรวม

ไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 

หลงัอาหารคํ่านําท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น้ําหอม แหล่งกําเนิดของแม่น้ําหอมมาจากบรเิวณตน้น้ําทีอุ่ดมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแม่น้ําสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนกัรอ้งชาวเวยีดนามที่

จะมาขบักล่อมบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั WHITE LOTUS HUE HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY2 พระราชวงัเว้ – ร้านไม้ไผ ่ – ขึน้กระเช้าบาน่าฮิลล ์– สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พารค์          

– นัง่รถราง – โรงเกบ็ไวน์ – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส                                              (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเว้ ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีร่บัรองเชือ้พระวงศร์ะดบัสงูและนกัการทตู

ต่างประเทศ สถานทีจ่ดังานฉลองสาํคญัๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแต่งดว้ยน้ํามนัครัง่สี

แดงและลวดลายสทีอง มตีําหนักหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจ้าของจกัรพรรดริาชวงศ์เหวยีน และระหว่างทางนํา

ทา่นแวะ ร้านไม้ไผ ่นําทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผข่องขึน้ชือ่ประเทศเวยีดนาม 

 



เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลา

ในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิ

แนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสได้

พ่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ทําใหบ้านาฮลิล์ถูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาล

เวยีดนามไดก้ลบัมาบรูณะเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วตากอากาศแหง่น้ีอกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอย

ฟ้า ที่มคีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรบัขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล์ นํา

ทา่นขึน้ กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพือ่เดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล ์

นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์เป็นสะพานสี

ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในตําแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความ

นิยมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อิม่  



จากนัน้อิสระท่านที่ สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น 

ยกเว้นพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึง้ และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้

ทายความมนัสข์องหนงั 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของ

ที่ระลกึของสวนสนุก นําท่าน นัง่รถรางโบราณ ขึน้เขาเพื่อเขา้ชมอุโมงค์โรงเกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล์ เป็น

สถานที่เก็บไวน์ที่มคีวามลกึลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมอุีณหภูมอิยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่าเป็น

อุณหภูมทิี่ดสีําหรบัการบ่มไวน์ สถานที่แห่งน้ีถูกเรยีกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศษ  หลงัจากนัน้เดนิเทีย่วชม โซนสวนดอกไม ้ LE 

JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์รัง่เศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีมุ

ถ่ายรปูน่ารกัๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อสิระเดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  

** ห้องพกับนบาน่าฮิลล์สาํหรบั 3 ท่าน จะเป็นเตียง 2 ช้นัเท่านัน้ ไม่มีบริการเสริมเตียง หากต้องการพกั

เด่ียวกรณุาแจ้งก่อนการเดินทางอย่าง 5 วนั เพ่ือชาํระค่าใช้จ่าย **  

 

DAY3 หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานมงักร – สะพานแห่ง

ความรกัดานัง                                                             (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยู่ในตวัเมอืงดานังที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกใน

เรื่องงานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหล่าน้ีเพือ่เอากลบัไปเป็น

ของฝาก หรือซื้อกลบัไปเป็นของประดบัในบ้าน  จากนัน้นําท่านทํากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชม

วฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน้ี่กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง 

และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจงัหวะดนตร ี



เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู่เมอืง เมืองโบราณฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น้ําทูโบน ใกล้ชายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าที่เจรญิรุ่งเรอืง

มากในชือ่ไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางสาํคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อ

ฮอยอนัไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ําตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอนัใน

ปัจจุบนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและ

รฐับาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของ

เวยีดนาม นําท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็น

ลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง นําทา่นขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอนั สีเ่หลีย่ม

จตัุรสั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่ นกบัชาวจนี บ้านประจําตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นที่

พบปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุกเกี้ยนทีม่แีซ่เดยีวกนั นําท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้า

บา้นตดิถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนนอกีสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้ง

ดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหน้าจะทาํเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่กบ็สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศยั มลีาด

เปิดโล่งเหน็ทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อสว่นทีพ่กัอาศยัหลายสว่น รปูแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระให้

ท่านเดนิชมเมอืง ซื้อของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงกจ็ะรูส้กึว่าเมอืงน้ีมี

เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่ง

ด ีผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรอืน วดัวาอาราม เจดยี์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และ

รา้นคา้ต่างๆ   



จากนัน้นําท่านชม สะพานแห่งความรกัดานัง ทีนิ่ยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซื้อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน นําท่าน

ชม สะพานมงักร อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มทีี่มคีวามยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วย

งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝัง่ของแมน้ํ่าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 

เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานงั  

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GOLDEN ROSE HOTEL DANANG  โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY4  วดัหลินอ๋ึง – ตลาดฮาน – โบสถสี์ชมพู – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(สุวรรณ

ภมิู)              (B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลนิอึง๋แกะสลกัด้วยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที่สุดใน

เวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึง๋มี

ความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ  



นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา ด้านหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิ

แม่น้ําเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุ้งแหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

จากนัน้นําท่านชม โบสถค์ริสต์สีชมพ ู(DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยู่บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานัง  

ตวัอาคารโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพูอ่อนทัง้หลงั โบสถ์แห่งน้ีสรา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของ

ฝรัง่เศสและเป็นโบสถแ์หง่เดยีวในเมอืงดานงัทาํใหท้ีน่ี่เป็นศนูยร์วมหลกัของชาวครสิตใ์นเมอืง 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 

13.15 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ)  เที่ยวบนิที่ VZ961 ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

14.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

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

 

 



อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

22 – 25 พฤษภาคม 2565 13,999 3,000 

29 พฤษภาคม – 01 มิถนุายน 2565 13,999 3,000 

12 – 15 มิถนุายน 2565 13,999 3,000 

19 – 22 มิถนุายน 2565 13,999 3,000 

26 – 29 มิถนุายน 2565 13,999 3,000 

03 – 06 กรกฎาคม 2565 13,999 3,000 

24 – 27 กรกฎาคม 2565 13,999 3,000 

07 – 10 สิงหาคม 2565 13,999 3,000 

21 – 24 สิงหาคม 2565 13,999 3,000 

28 – 31 สิงหาคม 2565 13,999 3,000 

04 – 07 กนัยายน 2565 13,999 3,000 

11 – 14 กนัยายน 2565 13,999 3,000 

18 – 21 กนัยายน 2565 13,999 3,000 

25 – 28 กนัยายน 2565 13,999 3,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป 

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



ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 

   

ข้อสาํคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 

โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก

กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 

ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-

19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมน้ํีาหนกัไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได้

น้ําหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงือ่นไข

ของสายการบนิ) **  

- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 

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

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม



เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 

เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

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

- คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รกัษาพยาบาล 10,000 USD 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสําหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซ่ีาอกีครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่าํนกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 

- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

- คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT PCR ท่ีไทยก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK(มีใบรบัรอง) ก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหน่ึง    

- โรงแรมกกัตวั 1 คืน เพ่ือรอผลตรวจ PCR(TEST&GO) 

 

เงื่อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ

ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา

พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากทา่นไมช่าํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 

ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้่านใดไม่วา่สว่นใน

สว่นหน่ึงกต็าม 



- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ

ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 

- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัทอ่งเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึน้ตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้



- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณีที่

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น



การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบ

เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่า่นถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


