
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAD05 ดานัง ฮอยอนั บาน่าฮิลล์ 4D3N 

สายการบิน AIR ASIA (FD) 



 

 
 

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินดอนเมอืง (DMK) 
FD 634 DMK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 07.25 – 09.05 

FD 637 DAD(ดานัง) – DMK(กรุงเทพ) 12.40 – 14.25 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถอืขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

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

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

ออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเขา้หมายเลข 1 เคาน์เตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA 

โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิและหวัหน้า(FD) 
ทวัรใ์หค้าํแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

07.25  เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เทีย่วบินที ่  แอร์เอเชีย FD 634

    09.05 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง  
เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคญัซ่ึงตั้งอยู่ระหว่าง
ชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนาม 

นาํท่านทาํกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และระหวา่งท่ีล่องเรือ 
กระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีกจ็ะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และนาํไมพ้ายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 
 
 
 
 

BAMBOO BASKET BOAT 



 

 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเดินทางสู่ สัญลักษณ์อย่างหน่ึงของเมืองฮอยอนัท่ีคุณต้องมาชมคือ เมืองโบราณฮอยอัน สะพาน

 ไดรั้บการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กว่าปีท่ีแลว้และท่ีคุณพลาดไม่ไดคื้อ ญี่ปุ่น บ้านเลขท่ี101 เป็น 
บา้นของจีนในตระกลู Tan Ky นบัเป็นบา้นไมท่ี้เก่าแก่และสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างข้ึนมาเม่ือ 75 ปีท่ี
แลว้อยูก่นัมา 5 ชัว่อายคุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นาํท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานท่ีประดบัตกแต่งดว้ยรูปหวัใจและทาํใหเ้ห็นวิว  สะพานมังกร อยา่ง 
ชดัเจนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคา
เกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่นํ้ าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั 

HOI AN ANCIENT TOWN 



 

ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่นํ้า (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพน่นํ้ า และพ่นไฟเป็นเวลา 
5 นาที) 

 
 
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พเิศษเมนู LOBSTER 

พกัที่ GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   

DAY 2 
 วดัหลนิอึง๋ – ร้านเยือ่ไผ่ –หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน– โบสถ์สีชมพู – ช้อปป้ิง VIN COM 

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

DRAGON BRIDGE 



 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดใน 
เวียดนาม ซ่ึงมีทาํเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหวข้อพรใหช่้วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต 
ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์ง
แฝงไวด้ว้ยคติธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระหว่างทางนาํท่านแวะ ร้านเยื่อไผ่ นาํท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเยื่อไมไ้ผข่องข้ึนช่ือประเทศเวียดนาม  นาํท่าน 

ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานงัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ือง 
งานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพื่อเอากลบัไปเป็นของ

ฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  จากนั้นนาํท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู   (Danang Cathedral)

ตั้งอยูบ่นถนน Tran Phu ใจกลางเมืองดานงั  ตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพอู่อนทั้งหลงั 
โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนสมยัตกเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดียวในเมืองดานงัทาํใหท่ี้น่ีเป็นศนูยร์วม
หลกัของชาวคริสตใ์นเมือง   

LADY BUDDHA 



 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชอ้ปป้ิง ประกอบดว้ยหา้งสรรพสินคา้สองแห่งท่ีตั้งอยูต่รงขา้มกนัโดยVincom Center Shopping Mall 
มีถนนกั้นกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลกัษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝร่ังเศส ในขณะท่ี
ตึก B นั้นมีลกัษณะเป็นตึกกระจกระฟ้าในรูปแบบทนัสมยัพิเศษ ใหท่้านจบัจ่ายซ้ือของแบรนด์ช่ือดงัต่างๆ อาทิ 
Ralph Lauren, Armani และ Hugo Boss   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นนาํท่านสมัผสัประสบการณ์ท่องเท่ียวทัว่เอเชียไปในสวนสนุกของเมืองดานงั Asia Park Sun World Da 

 เคร่ืองเล่นและส่ิงท่ีน่าสนใจภายในสวนสนุกเอเชีย พาร์ค ท่ีNang Wonders (รวมค่าเคร่ืองเล่นทุกอย่างแล้ว)
มีพื้นท่ีกว่ามากกว่า 800,000 ตารางเมตรแห่งน้ีจะทาํให้คุณเพลิดเพลินไดท้ั้งวนั จากนั้นจึงกา้วหน้าเขา้สู่โซน

วฒันธรรมท่ียก  มาไว ้ให้คุณเพลิดเพลินไปกบัการเล่นเคร่ืองเล่นและเยี่ยมชมส่ิงท่ีเมืองจําลอง 10 ประเทศ

DANANG CATHEDRAL 



 

น่าสนใจไดแ้บบไม่จาํกดั ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL , น่ังรถราง , GOLDEN SKY TOWER ที่ใหญ่

ที่สุดในเวยีดนาม  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
  คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติในสวนสนุก 

พกัท่ี GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   

DAY 3 
ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้

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

นาํท่านสู่เมืองตากอากาศข้ึนช่ือแห่งดานงั บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเ้กิด
แนวคิดการสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศส
ไดพ้า่ยแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ทาํใหบ้านาฮิลลถ์ูกท้ิงร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาล

SUN WHEEL 



 

เวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัไดมี้การสร้าง กระเช้า

ลอยฟ้า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบันํ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสาํหรับข้ึนไปยงัยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 

นาํท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่าฮิลส์ เป็น 
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลลใ์นวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม   
 
 
 
 
 
 

CABLE CAR 

GOLDEN BRIDGE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นอิสระท่านท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเวน้ 
พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และเคร่ืองเล่นท่ีใชร้ะบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความ
มนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก

ของสวนสนุก นาํท่าน น่ังรถไฟโบราณขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานท่ี 
เก็บไวน์ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอุณหภูมิท่ีดี
สาํหรับการบ่มไวน์ สถานท่ีแห่งน้ีถูกเรียกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสร้าง

ข้ึนตั้งแต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝร่ังเศษ  หลงัจากนั้นเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN 

 สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุถูกจดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปD’AMOUR
น่ารักๆ ใหท่้านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BANA HILLS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   

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

นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํ้ า ดา้นหน้าตลาดมีประติมากรรมริม 
แม่นํ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแหง้ พวกปลาหมึกแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของท่ีระลึก เส้ือผา้ต่างๆ 
ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน 

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

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา



 

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
02 – 05 พฤศจกิายน 11989 11989 11989 2500 6500 

16 – 19 พฤศจกิายน 11989 11989 11989 2500 6500 

28 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

29 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

30 พฤศจกิายน – 03 ธนัวาคม 11989 11989 11989 2500 6500

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
04 – 07 ธนัวาคม 13989 13989 13989 2500 6500

14 – 17 ธนัวาคม 11989 11989 11989 2500 6500

31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2563 17989 17989 17989 2500 6500

วนัเดินทางเดือน มกราคม 2563 
04 – 07 มกราคม 9989 9989 9989 2500 6500

09 – 12 มกราคม 11989 11989 11989 2500 6500

11 – 14 มกราคม 11989 11989 11989 2500 6500

15 – 18 มกราคม 11989 11989 11989 2500 6500

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



 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์ 11989 11989 11989 2500 6500 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์ 11989 11989 11989 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 11989 11989 11989 2500 6500

11 – 14 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500

14 – 17 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500

18 – 21 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500

21 – 24 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

25 – 28 มนีาคม 11989 11989 11989 2500 6500 

28 – 31 มนีาคม 11989 11989 11989 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 ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 คา่บตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษน้ํีามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ VITENAM AIRLINES อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น้ําหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการ   

   บนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    



 

 คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิบารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

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

เดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื่อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลาํดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่าํระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทักาํหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณลีกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 



 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ําระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

เงื่อนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเท่านัน้ สิง่สาํคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



 

 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีีท่า่น

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่น

ใดสว่นหนึ่ง หากทา่นไมด่าํเนินการสง่สาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากทา่นชาํระคา่ทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น

อยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสาํหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เนื่องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 



 

 กรณทีีท่า่นถกูปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นชาํรดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจําเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  



 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


