
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD638 DMK(ดอนเมือง) – DAD(ดานัง) 15.55 – 17.40 
FD639 DAD(ดานัง)– DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.55 

**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง  20 ก.ก.และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.**  
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**  

 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 



 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว้1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว 

 
DAY1 กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –ชมสะพานมงักร – ถ่ายรปู สะพานแห่ง

ความรกัดานัง           (–/–/D) 
13.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ชัน้ 3เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าทีข่อง

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั *กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ทาํการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

15.55 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน นานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่
FD638ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

17.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเทศเวยีดนาม 



 
นําท่านชม สะพานแห่งความรกั ดานัง เป็นสะพานทีป่ระดบัตกแต่งดว้ยรปูหวัใจและทาํใหเ้หน็ววิ สะพานมงักร
อยา่งชดัเจนอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณ
ราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแมน้ํ่าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึง่สะพานมงักรแห่งนี้เป็น LANDMARK แห่งใหมข่องเมอืง
ดานงั ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลาพ่นน้ํา 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ!! กุ้งมงักรท่านละ 1 ตวั!! 
นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERRY HOTEL, DA NANGระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY2 ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลเจ้าโบราณ – บา้น เลขท่ี 101 – วดักวางตุ้ง –ล่องเรือกระด้ง – 
หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน– ขึน้กระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง–สวนสนุกแฟนตาซี พารค์– 
สวนดอกไม้ฝรัง่เศส– นัง่รถรางโบราณ – โรงเกบ็ไวน์   (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนัตัง้อยูบ่นฝัง่แมน้ํ่าทโูบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากในชื่อ
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางสาํคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมือ่ฮอยอนั
ไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแมน้ํ่าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานงัแทน ทาํใหฮ้อยอนัในปัจจบุนั
สงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรฐับาล
โปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหทุ้นทาํโครงการบรูณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องเวยีดนาม 
นําท่านชม สะพานญ่ีปุ่ นทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลงัคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื่น
ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง นําท่านเดนิทางสู่  วดักวางตุ้งชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจนีแลว้
ตรงไปไหวพ้ระที ่วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟุกเกวีย๋นทีน่บัถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนบัถอืก่อนออกเรอืคา้ขาย
เป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ 
 



นําท่านทาํกจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอื
กระดง้อยูน่ัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 

นําท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อนซึง่เป็นหมูบ่า้นแห่งหนึ่งอยูใ่นตวัเมอืงดานงัทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกในเรือ่ง
งานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหล่านี้เพื่อเอากลบัไปเป็นของ
ฝาก หรอืซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น   

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานงั บาน่าฮิลลต์ ัง้ห่างจากเมอืงดานงัออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาใน
การเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็น แหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิ
แนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสได้
พ่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ทาํใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจบุนัรฐับาล
เวยีดนามไดก้ลบัมาบรูณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอย
ฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสาํหรบัขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล์  นํา
ท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้าทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพื่อเดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล ์
นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGEแหล่งท่องเทีย่วใหมล่่าสุดซึง่อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นตําแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจดุท่องเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความ
นิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อิม่  

 

  



นําท่านอสิระที ่สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้น
พิพิธภณัฑห์ุ่นขี้ผึง้ และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรปูแบบ เช่น ทา้ทายความ
มนัสข์องหนงั 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึ
ของสวนสนุกหลงัจากนัน้เดนิเทีย่วชมโซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์รัง่เศส ทีม่ี
ดอกไมห้ลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถ่ายรปูน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  
หลงัจากนําท่าน นัง่รถรางโบราณขึ้นเขาเพ่ือเข้าชมอโุมงคเ์กบ็ไวน์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ทีม่ ี
ความลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอุีณหภมูอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอุณหภมูทิีด่สีาํหรบัการ
บ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกว่า “DEBAYWINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส 

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์
 ** ในกรณีท่ีผูเ้ข้าพกับนบาน่าฮิลลมี์จาํนวนผูเ้ข้าพกัทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ข้ึนไป จะได้รบัเป็นเซต็เมนู ** 

นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS 
** ห้องพกับนบาน่าฮิลลส์าํหรบั3 ท่านจะเป็นเตียง 2 ช้นัเท่านัน้ ไม่มีบริการเสริมเตียง หากต้องการพกัเด่ียว
กรณุาแจ้งก่อนการเดินทางอย่าง 5 วนั เพ่ือชาํระค่าใช้จ่าย ** 
เง่ือนไขน้ีเฉพาะพีเรียดปีใหม่ 2022 เท่านัน้ 



***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 1500 บาท / ห้อง 
  หากต้องการพกัเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพ่ิม 2,500 บาท / ห้อง 
***วนัท่ีพกับนบาน่าฮิลลอ์าจจะมีสลบัคืนพกัแต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม*** 

 
  

DAY3 นัง่กระเช้าบาน่าฮิลล–์ เมืองเว้–วดัเทียนมู่– ตลาดดงบา – ลงเรือมงักรชมดนตรีเว้ (B/L/D) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านนัง่กระเช้าเพื่อลงจากบาน่าฮลิลเ์พื่อ เดนิทางเขา้สู่ เมืองเว้เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี โบราณสถาน
อนังดงามและทรงคุณค่าวฒันธรรมทีม่แีบบฉบบัของตนเอง เว ้จงึไดร้บัการยนืยนัจาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ.2538 ใหเ้ป็นมรดกโลก WORLD HIERIT AGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียู
ในประเทศเวยีดนาม 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่ วดัเทียนมูภ่ายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มรีปูปัน้
เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตรอ์ิม่เอบิกบัพระพุทธอกีสาม
องคอ์ยูใ่นตูก้ระจกนําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบาทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงเวใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึสนิคา้
เครือ่งใชต่้างๆรวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 
จากนัน้นําท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น้ําหอม แหล่งกําเนิดของแมน้ํ่าหอมมาจากบรเิวณตน้น้ําทีอุ่ดมไปดว้ยดอกไม้
ป่าทีส่่งกลิน่หอม เป็นแมน้ํ่าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนกัรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะมา
ขบักล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 



คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
นําทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั HUONG GIANG HOTEL, HUEระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY4 นัง่รถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวงัเว้ – ร้านไม้ไผ ่  –วดัหลินอ๋ึง–ตลาดฮาน  – โบสถสี์ชมพ ู –ท่า
อากาศยานนานาชาติดานัง– กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)     (B/L/–) 

เช้า รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านไป นัง่รถสามล้อซิโคล่( CYCLO)ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวงัเว้ เป็นพระราชวงัทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระ
เจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีร่บัรองเชือ้พระวงศร์ะดบัสงูและนกัการทตูต่างประเทศ สถานทีจ่ดังานฉลองสาํคญัๆ ตกแต่งอยา่ง
วจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแต่งดว้ยน้ํามนัครัง่สแีดงและลวดลายสทีอง มตีําหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั 
ศาลเจา้ของจกัรพรรดริาชวงศเ์หวยีน(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าพระราชวงัเว้และทิปสาํหรบัคนขบัรถสามล้อ) 

นําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงดานงัเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเรว็ทัง้ขนาดและความสาํคญั
ซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างชายฝัง่ทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนามระหว่างทางนําท่านแวะ ร้านไม้ไผ่นําท่านเลอืกซือ้
ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผ่ของขึน้ชื่อประเทศเวยีดนาม 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  มือ้พิเศษ!! เมนูอาหารซีฟู๊ ด 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึงนมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีสุ่ด
ในเวยีดนาม ซึง่มทีาํเลทีต่ ัง้ด ีหนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม หลนิอึง๋มี



ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต ์ 18 องคเ์ป็นหนิอ่อน
แกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าฮานไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน้ํ่า ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิ
แมน้ํ่าเป็นรปูปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรงุรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากจากนัน้นําท่านชม โบสถค์ริสตสี์ชมพ ู (DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยูบ่นถนน 
TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานงั  ตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพอู่อนทัง้หลงั โบสถแ์ห่งนี้
สรา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดยีวในเมอืงดานงัทาํใหท้ีน่ี่เป็นศูนยร์วมหลกัของชาว
ครสิต ์

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเทศเวยีดนาม 

18.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่ FD639ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน้ําหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

19.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 



 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด ์ 

(ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

01 – 04 ตลุาคม 2565 13,999 10,999 4,000 

08 – 11 ตลุาคม 2565 13,999 10,999 4,000 

15 – 18 ตลุาคม 2565 13,999 10,999 4,000 

22 – 25 ตลุาคม 2565 14,999 10,999 4,000 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจิกายน 65 13,999 10,999 4,000 

05 – 08 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000 

12 – 15 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000 

19 – 22 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000 

26 – 29 พฤศจิกายน 2565 13,999 10,999 4,000 

03 – 06 ธนัวาคม 2565 15,999 10,999 4,000 

10 – 13 ธนัวาคม 2565 15,999 10,999 4,000 

24 – 27 ธนัวาคม 2565 17,999 10,999 4,000 

31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 21,999 18,999 4,500 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทัง้น้ีท่านสามารถให้



มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน **  

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

 

ข้อสาํคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา  
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นสาํคญั หาก
กรณีท่ีจาํเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจาํกดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะทาํตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั ( ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณตีอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมน้ํีาหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได้
น้ําหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไข
ของสายการบนิ) ** 

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง  กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะ บุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญัทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น 
กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD 



 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัคนไทย ในกรณปีระกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่าํนกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 
- ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาทต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  
- กรณุาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท

ยกเวน้พเีรยีดเทศกาลปีใหมม่ดัจาํครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 บาทหลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเช่น 
ท่านจองวนัน้ี กรณุาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ด้
รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้
มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ ( WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด 
เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ 
เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรณุาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท่้านใดไมว่่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

-  
 



เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50 %ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้า่ยตามจรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์  เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลกูคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน ,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ , ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุก
อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวั
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้
 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึน้ตํ่า อยา่งน้อย 25 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรณุาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถงึ



สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์( WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีี่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่าํเนินการส่งสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบรษิทั
จะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



(พาสปอรต์) ของท่านชาํรดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืงมสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้
กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชีาํรดุ กรณุา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่
บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่งัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กัเนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว ( SINGLE) และหอ้งคู่ ( TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ( TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจ้ดักํากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว*  

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


