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DAD03 VINPEARL LAND NAM HOI AN BANA HILLS 
(4D3N) 

สายการบนิ BANGKOK AIRWAY (PG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บินด้วยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
PG 997 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 16.25 – 18.05 
PG 998 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 18.55 – 20.45 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก                      

(-/-/D) 
13.30  พร้อมกนัท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การ

ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกท่านสามารถใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน 
BANGKOK AIRWAYS ไดบ้ริเวณเกท D7 ของสายการบิน ก่อนเวลา BOADING TIME ) 

16.25   เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG997 
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง เมือง

ดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญัซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝ่ัง
ทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม 



 น าท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานท่ีประดบัตกแต่งด้วยรูปหัวใจและท าให้เห็นวิว  สะพานมังกร 
อยา่งชดัเจนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณ
ราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนั เปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมือง
ดานงั ซ่ึงมีรูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้ า (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้ า และพ่นไฟ
เป็นเวลา 5 นาที) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ NALOD HOTEL , DANANG โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

 

DRAGON BRIDGE 
 



 

 

DAY 2 
 เ มื อ งฮอยอัน  - ล่ อ ง เ รื อกระ ด้ ง  – ส วนสนุก  VINPEARL LAND                                   

(B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือฮอยอัน 
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนั
ไดรั้บความเสียหายจากการสู้รบและแม่น ้าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างข้ึนท่ีเมืองดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนั
สงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สร้างด้วยไมมี้ประตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและ
รัฐบาลโปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของ

เวียดนาม น าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถ่ิน และ 
ระหวา่งท่ีล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบ
เป็นจงัหวะดนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 (รวมค่าเข้าสวนสนุก) สวนสนุกแห่งใหม่เมืองฮอยอนัให้ท่านเพลิดเพลินกบัVINPEARL LAND NAM HOI

เคร่ืองเล่นนานาชนิดมากมาย เช่น ปราสาทภาพยนตร์ 4D และโรงภาพยนตร์ 5D ให้โอกาสคุณไดช่ื้นชม 
ผลงานช้ินเอกของโรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยงัน าคุณเขา้สู่โลกแห่งภาพยนตร์เพื่อให้คุณรู้สึกถึงภาพลอยตวัจาก
พื้นท่ีสามมิติท่ีมีชีวติชีวาสัมผสักบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง  

 

 
 

VINPEARL RIVER SAFARI เม่ือมาถึงสวนสัตวแ์ห่งน้ีผูเ้ขา้ชมจะนัง่บนเรือล่องแม่น ้าอะเมซอนเพื่อส ารวจ 
ชีวติสัตวป่์าและสัตวห์ายากหลากหลายชนิดจากทัว่ทุกมุมโลกกวา่ 49 ชนิด  

 

 

 4D MOVIE CASTLE & 5D MOVIE THEATER



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีเคร่ืองเล่นใหบ้ริการกวา่ 19 ชนิด ไม่วา่จะเป็น สวนสนุกกลางแจ้ง Swiss Tower ,  Speed Coaster , Tree 

 เป็นตน้  Swing ,  Lost Valley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VINPEARL RIVER SAFARI

SWISS TOWER 



และอีกหน่ึงไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลยก็คือ สวนน ้าขนาดใหญ่ท่ีสามารถเล่นไดท้ั้งเด็กTHE WATER PARK 

และผูใ้หญ่โดยมีเคร่ืองเล่นต่างๆมากมายทั้ง และ   Tornado Slide , Bomerang Slide Super-Slip Track
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ NALOD HOTEL , DANANG  โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

TORNADO SLIDE 



DAY 3 
 วดัหลนิอึง๋ – ขึน้กระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวน

ด อ ก ไ ม้ ฝ ร่ั ง เ ศ ส  – น่ั ง ร ถ ร า ง  - โ ร ง เ ก็ บ ไ ว น์                                                                  

(B/L/D) 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดใน 
เวยีดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยม
ไปกราบไหวข้อพรใหช่้วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต 
ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษย์
ซ่ึงแฝงไวด้ว้ยคติธรรม  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LADY BUDDHA 



 
 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศข้ึนช่ือแห่งดานงั บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเ้กิด
แนวคิดการสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศส
ได้พ่ายแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนั
รัฐบาลเวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัไดมี้การสร้าง 

กระเช้าลอยฟ้า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางส าหรับข้ึนไปยงัยอดเขาเดินทางถึงบา 
นาฮิลล ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABLE CAR 



 

น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่าฮิลส์ เป็น 
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮิลลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นอิสระท่านท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น  
ยกเวน้พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และเคร่ืองเล่นท่ีใชร้ะบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย
ความมนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผสิีง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ี

ระลึกของสวนสนุก น าท่าน น่ังรถไฟโบราณขึน้เขาเพ่ือเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็น 
สถานท่ีเก็บไวน์ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่าเป็น
อุณหภูมิท่ีดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานท่ีแห่งน้ีถูกเรียกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ 

และสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝร่ังเศษ  หลงัจากนั้นเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้  LE 

 GOLDEN BRIDGE



 สวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุถูกจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม JARDIN D’AMOUR
ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บนบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 

พกัที่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ 

 

 

 

 

 

 BANA HILLS



 

DAY 4 
 หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน -  ตลาดฮาน – โบสถ์คริสต์สีชมพู – สนามบินดานัง – 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ                                                                          (B/L/-

) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยู่ในตวัเมืองดานงัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 
ในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพื่อเอา
กลบัไปเป็นของฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้ า  ด้านหน้าตลาดมี 
ประติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุง้แห้ง และของท่ี
ระลึก เส้ือผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู   ตั้งอยูบ่นถนน Tran Phu ใจกลางเมืองดานงั  (Danang Cathedral)
ตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อนทั้งหลงั โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนสมยัตกเป็นอาณานิคม
ของฝร่ังเศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดียวในเมืองดานงัท าใหท่ี้น่ีเป็นศูนยร์วมหลกัของชาวคริสตใ์นเมือง 
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
18.55   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG998  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
20.45    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พร้อมความประทบัใจ 
 

เง่ือนไขส าหรับพักบนบาน่าฮิลล์ 3 ท่าน และพักแบบครอบครัว 
 (บานาฮิลล์ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน) 

 
1. เดก็อายุต า่กว่า 11 ปี และสูงไม่เกนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตยีง ไม่คดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง ) ไม่คดิเพิม่ 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ช้ัน 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพิม่ 600 บาท ต่อท่าน 
4. กรณพีกัเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิม่ 2,000 บาท ต่อท่าน 
 

หมายเหตุ : เน่ืองจากเป็นช่วง High Season ของทางประเทศเวยีดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 2562) ท าให้ห้อง FAMILY SUPERIOR มีค่อนข้างจ ากัด หากท่านประสงค์จะ
พกัห้องดงักล่าว กรุณาสอบถามห้องพกัมาทางบริษทัก่อนท าการจองทัวร์ 

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

** หากลูกค้าท่านใดทีจ่ าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตั๋วรถทวัร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของ
บริษทั ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัร์ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของ
ตัวท่านเอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DANANG CATHEDRAL



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่าน

ละ 

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 

เดือน ตลุาคม 2562 
03 – 06 ตลุาคม 2562 16999 16999 16999 6000 11900 

11 – 14 ตลุาคม 2562 17999 17999 17999 6000 11900 

18 – 21 ตลุาคม 2562 16999 16999 16999 6000 11900 

22 – 25 ตลุาคม 2562 17999 17999 17999 6000 11900 

31 – 03 พ.ย. 2562 16999 16999 16999 6000 11900 

เดือน พฤศจิกายน 2562 

14 – 17 พฤศจิกายน 62 15999 15999 15999 6000 11900 

28 – 01 ธ.ค. 62 16999 16999 16999 6000 11900 

เดือน ธนัวาคม 2562 

07 – 10 ธนัวาคม 2562 17999 17999 17999 6000 11900 

12 – 15 ธนัวาคม 2562 16999 16999 16999 6000 11900 

20 – 23 ธนัวาคม 2562 19999 19999 19999 6000 11900 

23 – 26 ธนัวาคม 2562 19999 19999 19999 6000 11900 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่านท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

 



** ราคาเด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  4,900 บาท **  
(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบินและไม่มเีตียง)   

 
อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถื่อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน กรณถืีอหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
 
 

 
 
 



 

 
 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    
  และค่าภาษีน ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อตัราค่าบริการระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให ้  
  โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่  
   เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการ   
   บิน) ** 



 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีไดต้ามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ี
สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน 
และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าคร้ังท่ี 1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่ง

เอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม 
ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าบริการ เต็มจ านวน เท่าน้ัน  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษทัก าหนด ทาง
บริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วน
หน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่า
ทวัร์เตม็จ านวน 100% 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พเีรียดทีม่ีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง
บริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น 
การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง 
กรณีแจง้หลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณา
สอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีข้ึนต ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่าน
เดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุก
คร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพื่อยืนยนักบัเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบาง
กรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น ส่ิงส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อน
เคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 



 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน
การเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน
อยา่งนอ้ย 5 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็น
กรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบน
หิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป
ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  



(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 
หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสือเดินทางของท่านให้อยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ีบริษทัเร็วท่ีสุด 
เพื่อยืนยนัการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแล้ว กรณีท่ียงัไม่แ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้ท่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท า
ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง 

, การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม และ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามท่ีท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



 


