
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (�D�N) 
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) 

 

 

บินด้วยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) : ขึ+นเครื.องที.สนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

PG 987 BKK(กรงุเทพ) – DAD(ดานัง) =>.@A – =B.CA 
PG 998 DAD(ดานัง) – BKK(กรงุเทพ) 18.55 – 20.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (� ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื'องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ + ก.ก. ** 

 

วนัที. 1 กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – เมืองดานัง – สะพานมงักร                                  (-/-/D)                            
�,.,-  พรอ้มกนัที'สนามบนิ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชั +น � แถว F บางกอกแอรเ์วย ์เจ้าหน้าที'ของบรษิทัฯ 

คอยใหก้ารต้อนรบั และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ (ทุกท่านสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสาย
การบนิ BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณเกท D+ ของสายการบนิ ก่อนเวลา BOADING TIME ) 

�K.LM  เหนิฟ้าสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เที.ยวบินที. PG88Q 
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'อง) 
 

 
 
�Q.-M เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผ่านขั �นตอนตรวจคน

เขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสี'ของเวยีดนามซึ'งเตบิโตอยา่งรวดเรว็ทั �งขนาดและความสาํคญัซึ'ง
ตั �งอยูร่ะหวา่งชายฝั 'งทะเลและที'ราบสงูตอนกลางของเวยีดนาม 

 นําทา่นชม สะพานมงักร อกีหนึ'งที'เที'ยวแหง่ใหม ่สะพานที'มทีี'มคีวามยาว KKK เมตร ความกวา้งเทา่ถนน K 
เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ �.M ลา้นลา้นดอง เชื'อมต่อสองฟากฝั 'งของแม่นํ�าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมื'อ LW 
มนีาคม พ.ศ. LMMK เนื'องในโอกาสฉลองครบรอบ ,Q ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึ'งสะพานมงักรแหง่นี�
เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึ'งมรีูปปั�นที'มหีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นนํ�า (วนัเสาร์-
อาทติยเ์วลา , ทุม่ มงักรจะพน่นํ�า และพน่ไฟเป็นเวลา M นาท)ี 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
คํ.า บริการอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 
พกัที. GOLDEN ROSE HOTEL , DANANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัที. 2 
ฮอยอนั – สะพานญี.ปุ่ น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรอืกระด้ง – เมืองเว้ – รา้นไม้ไผ ่– วดั
เทียนมู่ – ล่องเรอืมงักรแม่นํ+าหอม                                                                            (B/L/D)       

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตั �งอยู่บนฝั 'งแม่นํ�าทูโบน ใกลช้ายฝั 'งทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าที'เจรญิรุ่งเรอืงมากใน
ชื'อไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางสําคญัของการแลกเปลี'ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมา
เมื'อฮอยอนัไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแมนํ่�าตื�นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึ�นที'เมอืงดานงัแทน ทาํให้
ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงยีบ มสีภาพบ้านเรอืนที'สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จน
องคก์ารยเูนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ดร้เิริ'มให ้ทุนทําโครงการบูรณะ เพื'อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์
ทางประวตัศิาสตรข์องเวยีดนาม 
นําท่านชม สะพานญี.ปุ่ น ที'สรา้งโดยชาวญี'ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบื�องสเีขยีวและเหลอืงเป็น
ลอนคลื'น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
นําท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที.เก่าแก่ของเมืองฮอยอนั สี'เหลี'ยมจตุัรสั ซึ'งสรา้งเชื'อมเขต
ชาวญี'ปุ่ น กบัชาวจนี บา้นประจําตระกูลที'สรา้งขึ�นเมื'อพ.ศ.L,,M อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นที'พบปะของผูค้นที'
อพยพมาจากฟุกเกี�ยนที'มแีซ่เดยีวกนั นําท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขที' �-� ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบ้านตดิ
ถนนสายหนึ'ง หลงับา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ'ง เป็นสถาปัตยกรรมที'สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้ง
ด้วยไม ้L ชั �น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นรา้นบูติก ด้านหลงัเป็นที'เก็บสนิค้า ภายในเป็นที'อยู่
อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็ท้องฟ้า และมเีฉลยีงเชื'อมต่อส่วนที'พกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรง
กระดองป ูจากนั �นอสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซื�อของที'ระลกึ รา้นคา้ขายของที'ระลกึกจ็ะตั �งอยู่ในบา้นโบราณ 
ยิ'งเดนิชมเมอืงกจ็ะรูส้กึว่าเมอืงนี�มเีสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจาก
จนีและญี'ปุ่ น ซึ'งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตื'นตาทั �งบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์
ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ 

 ออกเดนิทางสู ่หมู่บ้านกั bมทาน นําท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหมใ่นหมูบ่า้นเลก็ๆ ที'ตั �งอยูใ่นเมอืงฮอยอนั 
ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่นํ�าลอ้มรอบ ในช่วงสมยัสงครามนั �นจะเป็นที'พกัของเหล่าทหารหาญ ใน
ปัจจุบนัอาชพีหลกัของคนที'นี'จะประกอบอาชพีทาํประมงเป็นหลกั  

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หลงัจากนั �นนําท่านทาํกจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิ'น และ
ระหว่างที'ล่องเรอืกระด้งอยู่นั �นชาวบ้านที'นี�ก็จะมกีารขบัรอ้งพลงพื�นเมอืง และนําไม้พายเรอืมาเคาะเพื'อ
ประกอบเป็นจงัหวะดนตร ี

เที.ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเว้ ตั �งอยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝั 'งทะเล �L กโิลเมตร 
เป็นเมอืงของกษตัรยิใ์นราชวงศ์เหวยีน ซึ'งไดป้กครองต่อกนัมาเพยีง ,, ปี ฝรั 'งเศสกบุ็กเขา้โจมตเีมอืงเว ้
มาถงึปีพ.ศ.LeQQ ญี'ปุ่ นกเ็ขา้มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตั ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็น
ส่วนหนึ'งของเวยีดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น L ส่วน และไดเ้สื'อมสลายลงภายใต้การปกครอง
ของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดดูนกัท่องเที'ยวเพราะมแีหล่งประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท์ี'ไรก้าลเวลาของ
สถาปัตยกรรมที'ลํ�าคา่มแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝั 'งแมนํ่�าหอมดว้ย 
ระหวา่งทางนําทา่นแวะ ร้านไม้ไผ ่นําทา่นเลอืกซื�อผลติภณัฑจ์ากเยื'อไมไ้ผข่องขึ�นชื'อประเทศเวยีดนาม 
นําทา่นสู ่วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลี'ยม + ชั �น แต่ละชั �นหมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ 
มรีูปปั�นเทพเจา้ K องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี� ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตรอ์ิ'มเอบิกบั
พระพทุธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หลงัอาหารคํ'านําท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่นํ+าหอม แหล่งกําเนิดของแมนํ่�าหอมมาจากบรเิวณตน้นํ�าที'อุดม
ไปดว้ยดอกไมป่้าที'สง่กลิ'นหอม เป็นแมนํ่�าสายสั �นๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีื�นบา้น และนกัรอ้ง
ชาวเวยีดนามที'จะมาขบักล่อมบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรอืโดยประมาณ eM-K- นาท)ี 

คํ.า บริการอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 
พกัที. THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัที. 3 
พระราชวงัเว้ – ขึ+นกระเช้าสู่บานาฮิลล ์– อโุมงคเ์กบ็ไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั .งเศส – สะพาน
ทอง                                                                                                                            (B/L/D)                                      

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว้ ที'สรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที'รบัรองเชื�อพระวงศ์ระดบัสูงและ
นักการทูตต่างประเทศ สถานที'จดังานฉลองสําคญัๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนัง
ตกแต่งด้วยนํ�ามนัครั 'งสแีดงและลวดลายสทีอง มตีําหนักหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจ้าของจกัรพรรดิ
ราชวงศเ์หวยีน 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เที.ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่เมอืงตากอากาศขึ�นชื'อแหง่ดานัง บานาฮิลล ์ตั �งห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ e- กโิลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดนิทาง e--M- นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเที'ยวตากอากาศมาตั �งแต่สมยัสงครามโลกครั �งที' 
� โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรั 'งเศส ในสมยัอาณานิคมตั �งแต่ปี �W�W หลงัจาก
จบสงครามฝรั 'งเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื'อกลบัประเทศ ทําใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิ�งรา้งมา
เป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามได้กลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเที'ยวตากอากาศแห่งนี�อกีครั �งในปี 
L--W พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเช้าลอยฟ้า ที'มคีวามสงูถงึ M,Q-� จากระดบันํ�าทะเล เพื'อใชเ้ป็นเสน้ทาง
สาํหรบัขึ�นไปยงัยอดเขา   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 เดนิทางถงึบานาฮลิล ์นําท่าน นั .งรถไฟโบราณ ขึ+นเขาเพื.อเข้าชม อโุมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์
เป็นสถานที'เกบ็ไวน์ที'มคีวามลกึลงไปถงึ �-- เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอุีณหภูมอิยูท่ี' �K ถงึ L- องศา ว่ากนั
ว่าเป็นอุณหภูมิที'ดีสําหรับการบ่มไวน์ สถานที'แห่งนี�ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝรั 'งเศษ และสรา้งขึ�นตั �งแต่ปี �WL, สมยัล่าอาณานิคมของฝรั 'งเศษ 
หลงัจากนั �นเดนิเที'ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตล์ฝรั 'งเศส ที'มดีอกไม้
หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที'มมีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  
อสิระเดนิเที'ยวบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 
นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที'ยวใหม่ล่าสุดซึ'งอยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื L ขา้งอุม้ไว ้ตั �งอยูใ่นตําแหน่งที'โดดเดน่เหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดทอ่งเที'ยว
นึงที'ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา ,K- องศา ได้
อยา่งเตม็อิ'ม หลงัจากนั �นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงดานงั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
คํ.า บริการอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร บนบาน่าฮิลล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ตน์านาชาติ) 
พกัที.  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส ์
 

วนัที. 4 
สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ – วดัหลินอึiง – หาดหมีเค – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – ตลาด
ฮาน – สนามบินดานัง – กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)                                       (B/L/-)                                                                                                         

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั �นอสิระทา่นที' สวนสนุก แฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมคา่เครื'องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื'องเล่น 
ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน่ขี�ผึ�ง และเครื'องเล่นที'ใชร้ะบบหยอดเรยีญ) ซึ'งมเีครื'องเล่นหลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้
ทายความมนัสข์องหนงั eD ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื'องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกช้
อปปิ�งของที'ระลกึของสวนสนุก ไดเ้วลานําทา่นนั 'งกระเชา้กลบัสูด่านงั สมควรแก่เวลานําทา่นนั 'งกระเชา้ลงสู่
ดา้นล่าง 

เที.ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลินอึiง นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึpงแกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงูที'สุด
ในเวียดนาม ซึ'งมีทําเลที'ตั �งดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตั �งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรกัษา หลินอึpงมคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ตั �งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ �Q องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลกัที'มเีอกลกัษณ์ท่าทางที'
ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ์ึ'งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

  
นําท่านชม หาดหมีเค เป็นหาดที'มชีื'อเสยีงที'สุดในเมอืงดานัง เนื'องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและนํ�า
ทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี�ไดร้บัความสนใจไปทั 'วโลกในช่วงสงครามเวยีดนาม เมื'อทหารอเมรกินัใชเ้ป็น
พื�นที'พกัผอ่นหยอ่นใจ และเรยีกหาดนี�ว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามสิ�นสุดลง ชายหาดนี�กเ็ป็นที'นิยมในหมู่
คนทอ้งถิ'นและนักท่องเที'ยว และมรีสีอรต์หรผูุดขึ�นหลายแห่ง ซึ'งรมิหาดกจ็ะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นที'ทํา
ประมงแถวๆนี�ลอยลาํอยู ่อสิระใหท้า่นไดถ่้ายรปูเกบ็ภาพความประทบัใจ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
ระหว่างทางนําท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ'งเป็นหมู่บา้นแห่งหนึ'งอยู่ในตวัเมอืงดานังที'มชีื'อเสยีง
โด่งดงัไปทั 'วโลกในเรื'องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื�องาน
แกะสลกัเหล่านี�เพื'อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรอืซื�อกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั �งอยู่รมิแม่นํ�าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้ม
แม่นํ�า ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่นํ�าเป็นรูปปั�นหญงิสวยงาม มทีั �งของสดของแหง้ พวกปลาหมกึ
แหง้ปรงุรส กุง้แหง้ และของที'ระลกึ เสื�อผา้ต่างๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝาก 
ไดเ้วลาสมควรพาทุกทา่นสูส่นามบนิ 

�Q.MM   เหนิฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอร ์บางกอกแอรเ์วย ์เที.ยวบินที. PG88B  

(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครื'องดื'มบนเครื'อง) 
L-.eM    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

 

เง ื�อนไขสําหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 
 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น) 

 
1. เด็กอายตุํ�ากวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิ�ม 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ั=น / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิ�ม 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ั=น 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิ�ม 600 บาท ตอ่ทา่น 

4. กรณีพกัเดี�ยว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิ�ม 2,000 บาท ตอ่ทา่น 
 

หมายเหตุ : เนื�องจากเป็นช่วง High Season ของทางประเทศเวยีดนาม (มถิุนายน-ตุลาคม 2562) 
ทําใหห้้อง FAMILY SUPERIOR มคี่อนข้างจํากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณา
สอบถามหอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นทาํการจองทวัร ์
  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 

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

** หากลกูค้าท่านใดที.จาํเป็นต้องออกตั iวภายใน (ตั iวเครื.องบิน , ตั iวรถทวัร ์, ตั iวรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครั +งก่อนทาํการออกตั iวเนื.องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี.ยนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั +งนี+ เพื.อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

@-� ท่าน  
อตัราท่านละ 

= เดก็ @ ผูใ้หญ่ 
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

= เดก็ @ ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี.ยว 
เพิ.ม 

อตัรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั iว
เครื.องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 256@ 
04-07 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

05-08 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

06-09 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

11-14 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

12-15 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

13-16 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

18-21 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

19-22 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

20-23 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

25-28 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

26-29 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

27-30 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 256@ 
02-05 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

03-06 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

04-07 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

05-08 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

09-12 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

10-13 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

11-14 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

12-15 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

13-16 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

16-19 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

17-20 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

18-21 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

19-22 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

20-23 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

21-24 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

22-25 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

23-26 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

24-27 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

25-28 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

26-29 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

30 ตค – 02 พย 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

31 ตค – 03 พย 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 256@ 
01-04 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

06-09 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

07-10 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

08-11 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

13-16 พฤศจกิายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

14-17 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

15-18 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

20-23 พฤศจกิายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

21-24 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

22-25 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

27-30 พฤศจกิายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

28 พย.-01 ธค. 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

29 พย.-02 ธค. 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 256@ 
01-04 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

02-05 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

03-06 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

04-07 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

05-08 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

06-09 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

07-10 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

08-11 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

09-12 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

10-13 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

11-14 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

12-15 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

13-16 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

14-17 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

18-21 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

19-22 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

20-23 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

21-24 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

22-25 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

23-26 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

24-27 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

25-28 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

26-29 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

29 ธค.-01 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

30 ธค.-02 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

31 ธค.-03 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

 
** อตัรานี+ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ.น ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง = ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง @ ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทั +งนี+ ท่านสามารถให้มากกว่านี+ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที.สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  �,8CC บาท **  

(ไม่มีที.นั .งบนเครื.องบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัรานี+เฉพาะนักท่องเที.ยวที.ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั+น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิt เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ.มจากราคาทวัร ์ท่านละ =CC USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

�,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี+  รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตั pว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง   

  กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั pวเครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง 

  อตัราคา่บรกิารระบุ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ+าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (= ชิ+น) และ ถือขึ+นเครื.องบินได้นํ+าหนัก

ไม่  

   เกิน Q ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อทา่น (ตามเงื'อนไขของสาย

การ   

   บนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� คา่โรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไข

ต า ม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี+  ไม่รวม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื'องดื'ม คา่ซกัรดี คา่มนิิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,A00 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดนิทาง � ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง L ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้

มากกว่านี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็

ก่อนเดนิทางทุกทา่น ที'สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณทีี'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนกัเกนิกวา่ที'สายการบนินั �นๆกาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้าํหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที'สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ'ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั pวเครื'องบนิไปแลว้ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

× ภาษมีลูคา่เพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เงื.อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย ,- วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครั �งที' � ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง L วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา �K.-- น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นั 'นหมายถงึว่า กรณีที'มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิ yไปตามระบบ ตามลําดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'นั 'งราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา

พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิt เรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านั+น  
- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที'เหลืออย่างน้อย L- วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที'ที'บรษิัท

กําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ yยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ yไมส่ามารถคนืเงนิมดัจําใหท้่านใดไม่
วา่สว่นในสว่นหนึ'งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ �M วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 

เงื.อนไขการยกเลิก และ เปลี.ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารที'ชาํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดที.มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า �A วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที'ชาํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yไม่คนืเงนิค่าบรกิารที'ชําระมาแลว้ทั �งหมดทั �งนี� 
ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที'ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที'ชําระแล้วเนื'องในการเตรียมการจดัการนําเที'ยวให้แก่
นกัทอ่งเที'ยว เชน่ การสาํรองที'นั 'งตั pวเครื'องบนิ การจองที'พกั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yไมร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดสว่นหนึ'งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี'ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี'ยนชื'อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย L- วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที'ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัช่วงพเีรยีดวนัที'เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี'ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื'อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที'เกดิขึ�นจรงิสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที'เปลี'ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั �งสิ�น 

 

เงื.อนไขสาํคญัอื.นๆที.ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นตอ้งมขีึ�นตํ'า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที'จะชําระค่าบริการเพิ'มเพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที'จะ

ประสานงาน เพื'อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื'นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื'อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'

เป็นกรณพีเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี'ยนแปลงได ้

• กรณีที'ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั pวภายในประเทศ เช่น ตั pวเครื'องบนิ , ตั pวรถทวัร ์, ตั pวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื'อยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีที'สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ'งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อยา่งน้อย , ชั 'วโมง โดยในสว่นนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ y

ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี'ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

• กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย + 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั �งแต่ที'ท่านเริ'มจองทวัร์ เพื'อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื'อจดัเตรียม

ล่วงหน้า กรณมีคีา่ใชจ้า่ยเพิ'มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาสง่รายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสาํเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชาํระเงนิกรณีที'

ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตั pว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการรบัผดิชอบไมว่่า

ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใชใ้นการออกบตัร

โดยสาร 

• หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ทา่นอยา่งน้อย M หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมู่คณะ (ตั pวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที'ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี'ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเดี'ยวตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ K เดอืน ณ วนักลบั  

• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมงเยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ �-L ช.ม. การเดนิทางควรเผื'อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ที'สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yเปลี'ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นนี�ทางบรษิทั

จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที'จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ'ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ y ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 

หากระหว่างเดนิทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ y

ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งใหท้่าน เนื'องจากทางบรษิทัไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่าย

แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที'จะเกดิขึ�นตามมา และ 

จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี'ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ'ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ yไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �น

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทาํหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาที'

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที'ยงัไม่แ (ตั pวเครื'องบิน) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตั pวเครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดย



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สว่นใหญ่ตั pวเครื'องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน

ของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั pว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิ yในการเลือกที'นั 'งบนเครื'องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามที'สดุใหท้า่นไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที'สดุ  

• ขอ้มลูเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี'ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ , ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั �นกนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

• กรณีที'ท่านไมผ่า่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ yในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ yการเกบ็คา่นํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ'ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ y ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ y ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไมว่า่กรณใีดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิ yในการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิ'งของไวท้ี'โรงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที'ทา่นตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ'ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที'พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 

 


