รห ัสโปรแกรม : 17306

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

DAD07 บาน่ าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4D3N BY FD
สายการบิน AIR ASIA (FD)

บินด้ วยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) : ขึน้ เครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
FD 634
FD 637

DMK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง)
DAD(ดานัง) – DMK(กรุงเทพ)

07.25 – 09.05
12.40 – 14.25

**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยนา้ หนักไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ นา้ หนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ล่ องเรื อกระด้ ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร
– สะพานแห่ งความรัก (-/L/D)
04.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขา
ออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ สายการบิ น THAI AIR ASIA

(FD) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอินและหัวหน้า
ทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปลื่ยนแปลง ณ วันทีจ่ องกรุ ณาสอบถามก่อนการจองอีกครั้ง
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

07.25

เหิ นฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 634

09.05

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
เมืองดานัง เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสี่ ของเวียดนามซึ่ งเติบโตอย่างรวดเร็ วทั้งขนาดและความสาคัญซึ่ งตั้งอยู่ระหว่าง
ชายฝั่งทะเลและที่ราบสู งตอนกลางของเวียดนาม
นาท่านทากิจกรรม ล่องเรื อกระด้ ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรื อ
กระด้งอยูน่ ้ นั ชาวบ้านที่น้ ีกจ็ ะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนาไม้พายเรื อมาเคาะเพื่อประกอบเป็ นจังหวะดนตรี

BAMBOO BASKET BOAT

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูก้ งุ มังกร!!!
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโบราณฮอยอัน สั ญ ลัก ษณ์ อ ย่า งหนึ่ ง ของเมื อ งฮอยอัน ที่ คุ ณ ต้อ งมาชมคื อ สะพาน

ญี่ปุ่น ได้รับการก่อสร้างโดยชุ มชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปี ที่แล้วและที่คุณพลาดไม่ได้คือ บ้ านเลขที่101 เป็ น
บ้านของจีนในตระกูล Tan Ky นับเป็ นบ้านไม้ที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างขึ้นมาเมื่อ 75 ปี ที่
แล้วอยูก่ นั มา 5 ชัว่ อายุคน

HOI AN ANCIENT TOWN

นาท่านชม สะพานแห่ งความรัก เป็ นสะพานที่ประดับตกแต่งด้วยรู ปหัวใจและทาให้เห็นวิว สะพานมังกร อย่าง
ชัดเจนอีกหนึ่ งที่เที่ยวแห่ งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคา
เกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่ อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน เปิ ดให้บริ การเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่ งสะพานมังกรแห่ งนี้ เป็ น Landmark แห่ งใหม่ของเมืองดานัง
ซึ่ งมีรูปปั้ นที่มีหวั เป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้ า (วันเสาร์ -อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ า และพ่นไฟเป็ นเวลา
5 นาที)

DRAGON BRIDGE

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู LOBSTER

พักที่

GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 2
วัดหลินอึง๋ – ร้ านเยื่อไผ่ –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน– โบสถ์ สีชมพู – ช้ อปปิ้ ง VIN COM
– สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง๋ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลิ นอึ๋งแกะสลักด้วยหิ นอ่อนสู งใหญ่ยืนโดดเด่นสู งที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่ งมีทาเลที่ต้ งั ดี หันหน้าออกสู่ ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยูบ่ นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิ ยม
ไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปั กรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่ นชายหาดบ๊ายบุต
ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็ นหิ นอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์ซ่ ึ ง
แฝงไว้ดว้ ยคติธรรม

LADY BUDDHA

ระหว่างทางนาท่านแวะ ร้ านเยื่อไผ่ นาท่านเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ของขึ้นชื่ อประเทศเวียดนาม นาท่าน
ชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่ อน ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นแห่ งหนึ่ งอยูใ่ นตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลกในเรื่ อง
งานฝี มือ การแกะสลักหิ นอ่อน หิ นหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรื อซื้ องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็ นของ
ฝาก หรื อซื้ อกลับไปเป็ นของประดับในบ้าน จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ คริ สต์ สีชมพู (Danang Cathedral)

เทีย่ ง

ตั้งอยูบ่ นถนน Tran Phu ใจกลางเมืองดานัง ตัวอาคารโบสถ์เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คทาสี ชมพูอ่อนทั้งหลัง
โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นสมัยตกเป็ นอาณานิคมของฝรั่งเศสและเป็ นโบสถ์แห่งเดียวในเมืองดานังทาให้ที่นี่เป็ นศูนย์รวม
หลักของชาวคริ สต์ในเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ ง Vincom Center Shopping Mall ประกอบด้วยห้างสรรพสิ นค้าสองแห่งที่ต้ งั อยูต่ รงข้ามกันโดย
มีถนนกั้นกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลกั ษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะที่
ตึก B นั้นมีลกั ษณะเป็ นตึกกระจกระฟ้ าในรู ปแบบทันสมัยพิเศษ ให้ท่านจับจ่ายซื้ อของแบรนด์ชื่อดังต่างๆ อาทิ
Ralph Lauren, Armani และ Hugo Boss

DANANG CATHEDRAL

จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวทัว่ เอเชียไปในสวนสนุ กของเมืองดานัง Asia Park Sun World Da

Nang Wonders (รวมค่ าเครื่ องเล่นทุกอย่ างแล้ ว) เครื่ องเล่นและสิ่ งที่น่าสนใจภายในสวนสนุกเอเชีย พาร์ ค ที่
มี พ้ืนที่ กว่ามากกว่า 800,000 ตารางเมตรแห่ งนี้ จะทาให้คุณเพลิ ดเพลิ นได้ท้ งั วัน จากนั้นจึ งก้า วหน้าเข้าสู่ โซน

วัฒนธรรมที่ยก เมืองจาลอง 10 ประเทศ มาไว้ ให้คุณเพลิ ดเพลิ นไปกับการเล่ นเครื่ องเล่นและเยี่ยมชมสิ่ งที่
น่าสนใจได้แบบไม่จากัด ชิงช้ าสวรรค์ SUN WHEEL , นั่งรถราง , GOLDEN SKY TOWER ที่ใหญ่

ทีส่ ุ ดในเวียดนาม

SUN WHEEL

ค่า

พักที่

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติในสวนสนุก

GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า

DAY 3
ขึ้นกระเช้ าบาน่ าฮิ ล ล์ – สะพานมื อ สี ทอง - สวนสนุ กแฟนตาซี พาร์ ค - สวนดอกไม้
ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ (B/L/D)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่ อแห่ งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่ างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็ นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิ ด
แนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิ คมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศส

ได้พา่ ยแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทาให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็ นเวลานาน ปั จจุบนั รัฐบาล
เวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็ นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่ งนี้ อีกครั้งในปี 2009 พร้ อมกับได้มีการสร้ าง กระเช้ า

ลอยฟ้ า ที่มีความสู งถึง 5,801 จากระดับน้ าทะเล เพื่อใช้เป็ นเส้นทางสาหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล์

CABLE CAR

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติบนบาน่ าฮิลล์
นาท่านชม สะพานสี ทอง หรื อ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุ ดซึ่ งอยูบ่ นเขาบาน่าฮิลส์ เป็ น
สะพานสี ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุม้ ไว้ ตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเที่ยวนึ งที่
ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรู ปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

GOLDEN BRIDGE

จากนั้นอิสระท่านที่ สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ ค (ราคาทัวร์ รวมค่าเครื่ องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่ องเล่น ยกเว้น
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ ึง และเครื่ องเล่นที่ ใช้ระบบหยอดเหรี ยญ) ซึ่ งมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่ น ท้าทายความ
มันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์ สนุ กๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรื อจะเลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึก
ของสวนสนุ ก นาท่าน นั่งรถไฟโบราณขึน
้ เขาเพื่อเข้ าชมอุโมงค์ เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็ นสถานที่
เก็บไวน์ที่มีความลึ กลงไปถึ ง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยูท่ ี่ 16 ถึ ง 20 องศา ว่ากันว่าเป็ นอุณหภูมิที่ดี
สาหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่ งนี้ ถูกเรี ยกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศษ และสร้าง
ขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมัยล่ าอาณานิ คมของฝรั่ งเศษ หลังจากนั้นเดิ นเที่ ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN

D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็ นสัดส่ วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรู ป
น่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

BANA HILLS

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่ าฮิลส์
**อาจมีการสลับคืนที่นอนบนบาน่ าฮิลล์ **

DAY 4
ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/-/-)
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ตลาดฮาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ า ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริ ม
แม่น้ าเป็ นรู ปปั้ นหญิงสวยงาม มีท้ งั ของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุ งรส กุง้ แห้ง และของที่ระลึก เสื้ อผ้าต่างๆ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
ได้เวลาสมควรพาทุกท่านสู่ สนามบิน

12.40
14.25

เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD637
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลา
บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวัน
จองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน เพิ่ม
อัตราท่านละ
12 ปี )
12 ปี )
อัตรา ห้องละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563

ไม่ใช้ตั ๋ว
เครื่องบิน
อัตรา
ท่านละ

04 – 07 มีนาคม

14999

14999

14999

4000

6500

07 – 10 มีนาคม

14999

14999

14999

4000

6500

11 – 14 มีนาคม

14999

14999

14999

4000

6500

14 – 17 มีนาคม

14999

14999

14999

4000

6500

18 – 21 มีนาคม

13999

13999

13999

4000

6500

21 – 24 มีนาคม

14999

14999

14999

4000

6500

25 – 28 มีนาคม

14999

14999

14999

4000

6500

28 – 31 มีนาคม

14999

14999

14999

4000

6500

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563
04 – 07 เมษายน

15999

15999

15999

4000

6500

09 – 12 เมษายน

15999

15999

15999

4000

6500

10 – 13 เมษายน

19999

19999

19999

4500

6500

11 – 14 เมษายน

19999

19999

19999

4500

6500

12 – 15 เมษายน

19999

19999

19999

4500

6500

13 – 16 เมษายน

19999

19999

19999

4500

6500

14 – 17 เมษายน

19999

19999

19999

4500

6500

25 – 28 เมษายน

15999

15999

15999

4000

6500

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม

15999

15999

15999

4000

6500

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท
ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant)
ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 3,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อ เจ้าหน้ าที่เ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่ าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ต ามที่ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน THAI AIR ASIA อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่
เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการ
บิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนัก งานขับรถ หัว หน้ าทัว ร์ และ มัค คุ เทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ ไ ด้ต ามความเหมาะสมและความพึง พอใจของท่ าน โดยส่ ว นนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่ อ น
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณ าทาการจองล่ ว งหน้ า อย่า งน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นออกเดิน ทาง พร้อ มช าระเงิน มัดจ าครัง้ ที่ 1 ท่ านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ บ่ี ริษทั กาหนด
ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลกู ค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทาง
บริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหัก ค่ าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้ อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี
พิเศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็ค อินก่ อ นเครื่อ งบิน อย่างน้ อ ย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่ ว นนี้ ห ากเกิด ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีทท่ี ่าน
เดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ น
กรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็ว กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ เวลาให้เ หมาะสม และ หากมีส ถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั จึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ หาก
ระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่
สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดิน ทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ี
ยังไม่แ (ตั ๋วเครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครือ่ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุด
ให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

