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DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N) 

สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) 



UPDATE 12/01/2020 

บินด้วยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
PG 997 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 16.20 – 18.10 
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 เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การ

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกท่านสามารถใชบ้ริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK 
AIRWAYS ไดบ้ริเวณเกท D7 ของสายการบิน ก่อนเวลา BOADING TIME ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.20   เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG997 

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 
 

LOUNGE  
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18.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม  รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเขา้เมือง เมือง
ดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญัซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างชายฝ่ัง
ทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม 

 น าท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานท่ีประดบัตกแต่งดว้ยรูปหวัใจและท าให้เห็นวิว  สะพานมังกร อยา่ง 
ชดัเจนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคา
เกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนั เปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซ่ึงมี
รูปป้ันท่ีมีหัวเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้ า (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้ า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 

นาที)  พเิศษ ให้ท่านเลือกชุดอ๋าวใหญ่!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ GICLAND HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

 

DRAGON BRIDGE 
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DAY 2 
 เมืองโบราณฮอยอัน - ล่องเรือกระด้ง – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ

มงักรแม่น า้หอม (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอัน 
ฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดรั้บ
ความเสียหายจากการสู้รบและแม่น ้ าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างข้ึนท่ีเมืองดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบ
เงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนดไ์ดริ้เร่ิมให ้ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของเวยีดนาม 
น าท่านชม สะพานญี่ปุ่ น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน  
ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านขอพร  ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอนั
กบัชาวจีน บา้นประจ าตระกูลท่ีสร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียน
ท่ีมีแซ่เดียวกนั น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนน
อีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นร้านบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกั

HOI AN ANCIENT TOWN 
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อาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก ร้านคา้ขายของท่ี
ระลึกก็จะตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกวา่เมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไป
ถึงไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวา
อาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และร้านคา้ต่างๆ 

 ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองฮอยอนั ภายใน 
จะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้ าลอ้มรอบ ในช่วงสมยัสงครามนั้นจะเป็นท่ีพกัของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพ
หลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลกั  

 
หลงัจากนั้นน าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และระหวา่ง 
ท่ีล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะ
ดนตรี 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งมังกร 

น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตั้งอยูใ่จกลางของประเทศเวยีดนาม อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ 
กษตัริยใ์นราชวงศเ์หวยีน ซ่ึงไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้
มายึดครองบงัคบัให้พระเจา้เบาได๋สละราชสมบติั ต่อมาเมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเวียดนามใต ้ตามการแบ่ง
ประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้ส่ือมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวเพราะมี
แหล่งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เสน่ห์ท่ีไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล ้ าค่ามีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความ
งามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น ้าหอมดว้ย 

ระหวา่งทางน าท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ น าท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผข่องข้ึนช่ือประเทศเวยีดนาม  
น าท่านสู่ วดัเทยีนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพ 
เจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี ภายในเจดียมี์พระสังกจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยู่
ในตูก้ระจก 
 
 
 

BAMBOO BASKET BOAT 
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หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้ าหอมมาจากบริเวณตน้น ้ าท่ีอุดมไปดว้ย 
ดอกไมป่้าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพื้นบา้น และนกัร้องชาวเวียดนามท่ี
จะมาขบักล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  น าทุกท่านเดินทางต่อไปยงั 

ตลาดดองบา เป็นตลาดสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีอยูติ่ดกบัแม่น ้าหอม ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

THIEN MU PAGODA 
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DAY 3 
 พระราชวังเว้ – ร้านเย่ือไม้ - ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนดอกไม้

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

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว้ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรับรองเช้ือพระวงศร์ะดบัสูงและนกัการทูต 
ต่างประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอยา่งวจิิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแต่งดว้ยน ้ ามนัคร่ังสีแดง
และลวดลายสีทอง มีต าหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดิราชวงศเ์หวยีน 

    

 

 

 

 

 

 
 น าท่านแวะ   ร้านเย่ือไม้   
เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศข้ึนช่ือแห่งดานงั  บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน 
การเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเ้กิดแนวคิด
การสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพ้
และเดินทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถู์กทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามได้

กลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัไดมี้การสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ท่ีมีความ 
สูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางส าหรับข้ึนไปยงัยอดเขา   

IMPERIAL CITADEL HUE 
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 เดินทางถึงบานาฮิลล์ น าท่าน น่ังรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพ่ือเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็น 
สถานท่ีเก็บไวน์ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 16 ถึง 20 องศา วา่กนัวา่เป็นอุณหภูมิ
ท่ีดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานท่ีแห่งน้ีถูกเรียกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสร้าง
ข้ึนตั้งแต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝร่ังเศษ 

หลงัจากนั้นเดินเท่ียวชม สวนดอกไมส้ไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR 
หลากหลายพนัธ์ุถูกจดัเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระเดิน
เท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABLE CAR 
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น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็น 
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮิลลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม  

 

 

 

 
 
 

GOLDEN BRIDGE 

LE JARDIN D’AMOUR 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ 

                   **อาจมีการสลบัคืนที่นอนบนบาน่าฮิลล์** 

DAY 4 
สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วดัหลนิอึง๋ – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - 

สนามบนิดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระท่านท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเวน้ 
พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้ง และเคร่ืองเล่นท่ีใชร้ะบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์
ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของ
สวนสนุก ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเชา้กลบัสู่ดานงั สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOWER DROP PLAYER 
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เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดใน 
เวยีดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไป
กราบไหวข้อพรใหช่้วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบา๊ยบุต ในลาน
วดัมีพระอรหันต ์18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไว้
ดว้ยคติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANA HILLS 
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น าท่านชม หาดหมีเค เป็นหาดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน ้ าทะเลใส 
สวยงาม ชายหาดน้ีไดรั้บความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวยีดนาม เม่ือทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่น
ใจ และเรียกหาดน้ีวา่หาดไชน่า หลงัจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เป็นท่ีนิยมในหมู่คนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว 
และมีรีสอร์ตหรูผดุข้ึนหลายแห่ง ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระดง้ของชาวบา้นท่ีท าประมงแถวๆน้ีลอยล าอยู ่อิสระให้ท่าน

ไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ  ระหวา่งทางน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยู่ 
ในตวัเมืองดานงัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพ
หรือซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  

 

 

 

 

 

 

 

LADY BUDDHA 
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ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน 
18.55   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG998  

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

เง ือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น) 
 
1. เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) พกั 3-4 ทา่น เพิม่ 400 บาท 

3. FAMILY SUPERIOR ( เตยีง 2 ช ัน้ 1 เตยีง / เตยีงใหญ ่1 เตยีง ) เพิม่ 600 บาท ตอ่ทา่น 

4. กรณีพกัเดีย่ว เฉพาะบนบานา่ฮลิล ์เพิม่ 2,000 บาท ตอ่ทา่น 
 

หมายเหต ุ: เนือ่งจากเป็นชว่ง High Season ของทางประเทศเวยีดนาม (มถินุายน-ตลุาคม 2563) ท าให้
หอ้ง FAMILY SUPERIOR มคีอ่นขา้งจ ากดั หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักลา่ว กรณุาสอบถามหอ้งพกั
มาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์

 

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

 

MY KHE BEACH 
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** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจอง

ทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

**โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลีย่นพกัที่ดานัง 2 คืนท่านสามารถตรวจสอบได้จากวนัเดนิทาง

ในโปรแกรม** 

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 กมุภาพนัธ ์2563 
19 – 22 กมุภาพนัธ ์ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์

พกัดานงั 2 คนื 
13999 13999 

13999 4,000 7,500 

26 – 29 กมุภาพนัธ ์ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

27 กมุภาพนัธ ์– 01 

มนีาคม 
14999 14999 14999 

4,000 7,500 

28 กมุภาพนัธ ์– 02 

มนีาคม 
14999 14999 14999 

4,000 7,500 

29 กมุภาพนัธ ์– 03 

มนีาคม 
14999 14999 14999 

4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
01 – 04 มนีาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

03 – 06 มนีาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 
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04 – 07 มนีาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

06 – 09 มนีาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

10 – 13 มนีาคม                 

พกัดานงั 2 คนื 
14999 14999 

14999 4,000 7,500 

11 – 14 มนีาคม         

พกัดานงั 2 คนื 
14999 14999 

14999 4,000 7,500 

12 – 15 มนีาคม 

พกัดานงั 2 คนื 
15999 15999 

15999 4,000 7,500 

13 – 16 มนีาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

14 – 17 มนีาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

15 – 18 มนีาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

17 – 20 มนีาคม 

พกัดานงั 2 คนื 
14999 14999 

14999 4,000 7,500 

24 – 27 มนีาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

25 – 28 มนีาคม 

พกัดานงั 2 คนื 
15999 15999 

15999 4,000 7,500 

26 – 29 มนีาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

27 – 30 มนีาคม 

พกัดานงั 2 คนื 
15999 15999 

15999 4,000 7,500 

29 มนีาคม – 01 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

31 มนีาคม – 03 เมษายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01 – 04 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

04 – 07 เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 

05 – 08 เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 

06 – 09 เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 

07 – 10 เมษายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

08 – 11 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

09 – 12 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

12 – 15 เมษายน 18999 18999 18999 4,000 7,500 
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13 – 16 เมษายน 17999 17999 17999 4,000 7,500 

14 – 17 เมษายน 17999 17999 17999 4,000 7,500 

15 – 18 เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 

16 – 19 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

17 – 20 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

18 – 21 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

19 – 22 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

20 – 23 เมษายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

21 – 24 เมษายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

23 – 26 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

24 – 27 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

25 – 28 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

26 – 29 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563 
07 – 10 พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

08 – 11 พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

14 – 17 พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

15 – 18 พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

22 – 25 พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

28 – 31 พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

29 พฤษภาคม – 01 

มถินุายน 
14999 14999 14999 

4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2563 
03 – 06 มถินุายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

04 – 07 มถินุายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

18 – 21 มถินุายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

19 – 22 มถินุายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

26 – 29 มถินุายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 
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** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

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

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ ใช่ตัว๋เครื่องบิน 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) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 



UPDATE 12/01/2020 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรณุาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพี
เรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่าส่วนในส่วน
หนึ่งกต็าม 

- กรณลีกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

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

บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เช่น 
การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้มว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธ
วซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย 
กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ในกรณีท่ีตดักรุ๊ปหนา้รา้น หา้มยกเลิกทกุกรณี หากมีการยกเลิกขออนญุาตยิึดเงินมดัจ าทัง้หมด 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้ก

ท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ

ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อ

เชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบ

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  
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 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไมด่ าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา

เดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได้ แว่นกนั

แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ

สงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร หากระหว่าง

เดนิทาง สถานทีท่่องเที่ยวใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ 
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ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารดุ กรณุาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็

ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋

เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทั

ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณลีกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

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

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง

ตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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