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รหัสโปรแกรม : 13558 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N) 
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) 
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บินด้วยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

PG 997 BKK(กรงุเทพ) – DAD(ดานัง) 16.25 – 18.05 
PG 998 DAD(ดานัง) – BKK(กรงุเทพ) 18.55 – 20.45 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – เมืองดานัง – สะพานมงักร                                  (-/-/D)                                                                       
13.30  พรอ้มกนัทีส่นามบนิ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วย ์เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอย

ใหก้ารต้อนรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ (ทุกท่านสามารถใช้บรกิาร LOUNGE ของสายการบนิ 
BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณเกท D7 ของสายการบนิ ก่อนเวลา BOADING TIME ) 

16.25  เหนิฟ้าสู่ เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG997 
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
 

 
 
18.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้

เมอืง เมอืงดานัง เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดและความส าคญัซึง่ตัง้อยู่
ระหว่างชายฝัง่ทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม 

 น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีี่มคีวามยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 
เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 
มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมงักรแห่งนี้เป็น 
Landmark แห่งใหมข่องเมอืงดานงั ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้า (วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 
ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี GOLDEN ROSE HOTEL , DANANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 2 ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ ่– วดั
เทียนมู่ – ล่องเรือมงักรแม่น ้าหอม                                                                            (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                               

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทูโบน ใกล้ชายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชื่อ
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอย
อนัไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอนัใน
ปัจจบุนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโก
และรฐับาลโปแลนด์ไดร้เิริม่ให้ ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตร์
ของเวยีดนาม 
น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอน
คลื่น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
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น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าท่ีเก่าแก่ของเมืองฮอยอนั สีเ่หลีย่มจตุัรสั ซึ่งสรา้งเชื่อมเขตชาว
ญีปุ่่ น กบัชาวจนี บา้นประจ าตระกูลทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา
จากฟุกเกี้ยนที่มแีซ่เดยีวกนั น าท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขที่ 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนนสายหนึ่ง 
หลงับา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ย
ความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นรา้นบูตกิ ด้านหลงัเป็นทีเ่กบ็สนิค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็
ทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชื่อมต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รปูแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้่าน
เดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงกจ็ะรูส้กึว่าเมอืงนี้มี
เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็น
อย่างด ีผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรอืน วดัวาอาราม เจดยี์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ า
ตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 

 ออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน น าท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมอืงฮอยอนั 
ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมแีม่น ้าล้อมรอบ ในช่วงสมยัสงครามนัน้จะเป็นที่พกัของเหล่าทหารหาญ ใน
ปัจจบุนัอาชพีหลกัของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลกั  
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หลงัจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิน่ และ
ระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยูน่ัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบ
เป็นจงัหวะดนตร ี

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเว้ ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝัง่ทะเล 12 กโิลเมตร เป็น
เมอืงของกษตัรยิใ์นราชวงศ์เหวยีน ซึง่ได้ปกครองต่อกนัมาเพยีง 33 ปี ฝรัง่เศสก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปี
พ.ศ.2488 ญีปุ่่ นกเ็ขา้มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตั ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของ
เวยีดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดนิห์เยยีม 
เมอืงเวด้งึดดูนกัท่องเทีย่วเพราะมแีหล่งประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่า
มแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝัง่แมน่ ้าหอมดว้ย 
ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านไม้ไผ ่น าท่านเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผ่ของขึน้ชื่อประเทศเวยีดนาม 
น าท่านสู่ วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถึงชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มี
รูปปั้นเทพเจา้ 6 องค์คอยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตรอ์ิม่เอบิกบัพระ
พุทธอกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

 
หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณต้นน ้าทีอุ่ดมไป
ดว้ยดอกไมป่้าทีส่่งกลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีื้นบา้น และนักรอ้งชาว
เวยีดนามทีจ่ะมาขบักล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 พระราชวงัเว้ – ขึน้กระเช้าสู่บานาฮิลล ์– อโุมงคเ์กบ็ไวน์ – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส – สะพาน
ทอง                                                                                                                            (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเว้ ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รบัรองเชื้อพระวงศ์ระดบัสูงและ
นักการทูตต่างประเทศ สถานทีจ่ดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ดว้ยน ้ามนัครัง่สแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 

 
น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใช้
เวลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดย
ได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้และเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าให้บานาฮลิล์ถูกทิ้งรา้งมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวียดนามได้กลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครัง้ในปี 2009 
พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้
ไปยงัยอดเขา   
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 เดนิทางถึงบานาฮลิล์ น าท่าน นัง่รถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพ่ือเข้าชม อุโมงค์เกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์
เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอุีณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่า
เป็นอุณหภูมทิีด่สี าหรบัการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศษ 
หลงัจากนัน้เดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศส ที่มดีอกไม้
หลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถ่ายรปูน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อสิระ
เดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 
น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส์ เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึง
ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ได้อย่าง
เตม็อิม่ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงดานงั 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บนบาน่าฮิลล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต์นานาชาติ) 
พกัท่ี  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส ์
 

วนัท่ี 4 สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ – วดัหลินอ๋ึง – หาดหมีเค – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – ตลาด
ฮาน – สนามบินดานัง – กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)                                       (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้อสิระท่านที ่สวนสนุก แฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเล่น 
ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครือ่งเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเรยีญ) ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรปูแบบ เช่น ทา้ทาย
ความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิง
ของทีร่ะลกึของสวนสนุก ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเชา้กลบัสู่ดานงั สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทีสุ่ดใน
เวยีดนาม ซึง่มที าเลที่ตัง้ด ีหนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมง
นิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาด
บ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
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น าท่านชม หาดหมีเค เป็นหาดทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดในเมอืงดานัง เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนี้ไดร้บัความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวยีดนาม เมื่อทหารอเมรกินัใชเ้ป็นพืน้ทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ และเรยีกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นทีน่ิยมในหมู่คนท้องถิน่และ
นักท่องเทีย่ว และมรีสีอรต์หรผูุดขึน้หลายแห่ง ซึง่รมิหาดกจ็ะมเีรอืกระดง้ของชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนี้ลอย
ล าอยู ่อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูเกบ็ภาพความประทบัใจ 
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ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึง่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานังทีม่ชีื่อเสยีงโด่ง
ดงัไปทัว่โลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหล่านี้
เพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า 
ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรปูปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส 
กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบนิ 

18.55   เหนิฟ้าสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินแอร ์บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG998  
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

20.45    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 
 

เง ือ่นไขส ำหรบัพกับนบำนำ่ฮลิล ์3 ทำ่น และพกัแบบครอบครวั 

 (บำนำฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส ำหรบั 3 ทำ่น) 
 
1. เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิม่ 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิม่ 600 บำท ตอ่ทำ่น 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพำะบนบำนำ่ฮลิล ์เพิม่ 2,000 บำท ตอ่ทำ่น 
 

หมำยเหต ุ: เนือ่งจำกเป็นชว่ง High Season ของทำงประเทศเวยีดนำม (มถินุำยน-ตลุำคม 2562) ท ำ
ใหห้อ้ง FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขำ้งจ ำกดั หำกทำ่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลำ่ว กรุณำสอบถำม
หอ้งพกัมำทำงบรษิทักอ่นท ำกำรจองทวัร ์

  

 
 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
04-07 กนัยำยน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 
02-05 ตลุำคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

10-13 ตลุำคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 
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11-14 ตลุำคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26-29 ตลุำคม 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 2562 
01-04 พฤศจกิำยน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

22-25 พฤศจกิำยน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 
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27-30 พฤศจกิำยน 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 2562 
01-04 ธนัวำคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
** 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

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน 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)  
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให ้  

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

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

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
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 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

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

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

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

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

น้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั ้นๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

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

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่ ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 
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- กรณลีกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

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

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

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง)  ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อ
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เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทัวร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรณุาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
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สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไมแ่ (ตัว๋เครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อน

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

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

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

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

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 


