
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24867 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD636 DMK(ดอนเมือง) – DAD(ดานัง) 09.45 – 11.30 
FD639 DAD(ดานัง) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.55  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 

 ฟรีเส้ือยืดเวียดนามท่านละ 1 ตวั และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว 

DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง  – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสี
ทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส – นัง่รถราง – โรงเกบ็ไวน์           (–/L/D) 

06.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย โดยมเีจา้หน้าที่ของ
บรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ 
FD636 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลา
ในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิ
แนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสได้
พ่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาล
เวยีดนามได้กลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัได้มกีารสรา้ง กระเช้า
ลอยฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล์  
น าท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อเดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล ์



น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสุดซึง่อยู่บนเขาบาน่าฮลิส์ เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุ้มไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความ
นิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อิม่  

น าท่านอสิระที ่สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้น
พิพิธภณัฑห์ุ่นขี้ผึง้ และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรปูแบบ เช่น ทา้ทายความ
มนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับ้านผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของที่ระลกึ
ของสวนสนุก หลงัจากนัน้เดนิเที่ยวชมโซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์รัง่เศส ที่มี
ดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที่มมีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ให้ท่านได้เลอืกถ่ายได้ตามใจชอบ 
หลงัจากน าท่าน นัง่รถรางโบราณขึ้นเขาเพ่ือเข้าชมอโุมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ที่
มคีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอุีณหภมูอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอุณหภมูทิีด่สี าหรบัการ
บ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึ้นตัง้แต่
ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ 
 ** ในกรณีท่ีผูเ้ข้าพกับนบาน่าฮิลลมี์จ านวนผู้เข้าพกัทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ขึ้นไป จะได้รบัเป็นเซต็เมนู ** 



น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  
***ห้องพกับนบาน่าฮิลลไ์ม่มีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน / มีห้องส าหรบั 2 ท่านหรือพกัเด่ียวเท่านัน้ 

1.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพกั 4 ท่านไม่มีค่าใช้จ่าย 
2.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพกั 3 ท่าน เพ่ิม 700 บาท / ห้อง 
  หากต้องการพกัเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพ่ิม 2,000 บาท / ห้อง 
***วนัท่ีพกับนบาน่าฮิลลอ์าจจะมีสลบัคืนพกัแต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม*** 

DAY2 APEC PARK –  หาด  MY KHE  –  วัดห ล๋ิน อ๋ึง  –  สะพานแห่งความรัก  –  สะพานมังกร                                                                                                                                         
(B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านแวะถ่ายรูป APEC PARK สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่ 8,668 ตร.ม. ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าฮาน 
เมอืงดานัง บรเิวณสวนมสีนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดนิปูด้วยหนิ สวนหย่อมและยงัสามารถมองเหน็แม่น ้าฮาน มี
พืน้ทีพ่กัผ่อนมากมาย รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รวมถงึศูนยข์อ้มลูนักท่องเทีย่ว  ไฮไลทข์องสวน 
APEC แห่งนี้คอื โดมขนาดยกัษ์ทีส่รา้งจากเหลก็ 200 ตนั มลีกัษณะเหมอืน "ว่าวยกัษ์" 

น าท่านชอ้ปป้ิง VINCOM CENTER SHOPPING MALL หา้งสรรพสนิคา้ศูนยก์ลางทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานงั แหล่ง 
รวมรา้นแบรนดดค์ุณภาพเยีย่มทีสุ่ดในโลก ภายในหา้งจะมรีา้นกาแฟและรา้นอาหารรวมทัง้ซุปเปอรม์ารเ์กต็ใหเ้ลอืก
ซื้ อสนิค้ามากมายเหมาะส าหรบักลุ่มครอบครวัและนักท่องเที่ยว น าท่านถ่ายรูปกบั หาดหมีเค MY KHE ที่มแีนว
ชายหาดกว้างขวางและมคีวามยาวถงึ 10 กิโลเมตร ทรายที่นี่ขาวละเอยีดนุ่มเท้า โดยหาดหมเีคมชีื่อมากในช่วง
สงครามเวยีดนามเพราะทหารอเมรกินัใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนและภายหลงัสงครามสิน้สุดกเ็รยีกแทนว่า หาดไชน่า (China 
Beach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลนิอึง๋แกะสลกัด้วยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมที าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม หลินอึ๋งมี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อน
แกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

 

น าท่านชม สะพานแห่งความรกัดานัง เป็นสะพานที่ประดบัตกแต่งด้วยรูปหวัใจและท าให้เหน็ววิ สะพานมงักร 
อยา่งชดัเจนอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณ
ราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดใหบ้รกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมงักรแห่งนี้เป็น LANDMARK แห่งใหมข่องเมอืง
ดานงั ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลาพ่นน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมงักรท่านละ 1 ตวั + ไวน์แดง DALAT!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROLIVA HOTEL, DA NANG ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY3 ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น - วดักวางตุ้ง – บา้นโบราณ – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน 
–  โบสถสี์ชมพ ู– ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)               
(B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิน่ และระหว่างที่ล่องเรอื
กระดง้อยูน่ัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 
 

 

 

 

 

 



เดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชื่อไฟโฟ
ฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอยอนัได้รบั
ความเสยีหายจากการสู้รบและแม่น ้าตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ที่เมอืงดานังแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบ
เงยีบ มสีภาพบ้านเรอืนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มปีระตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรฐับาล
โปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหทุ้นท าโครงการบรูณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องเวยีดนาม 
น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืงเป็นลอนคลื่น
ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง  น าท่านเดนิทางสู่  วดักวางตุ้ง  ชมย่านการคา้เมอืงท่าค้าขายสมยัโบราณของชาวจนี
แล้วตรงไปไหว้พระที่ วดักวางตุ้ง ที่ชาวจนี(กวางตุ้ง) ฟุกเกวีย๋นที่นับถอืกวนอู ให้ความเคารพนับถอืก่อนออกเรอื
คา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้   น าท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขท่ี 101 ถนนเห
วยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะ
ของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณตี ดา้นหน้าจะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่กบ็สนิคา้ ภายในเป็น
ทีอ่ยูอ่าศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็ทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชื่อมต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รปูแบบของหลงัคาทรงกระดอง
ป ูจากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงก็
จะรูส้กึว่าเมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้บัการ
อนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างด ีผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บ้าน
ประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานังที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกใน
เรือ่งงานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหล่านี้เพื่อเอากลบัไปเป็น
ของฝาก หรอืซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 
จากนัน้น าท่านชม โบสถค์ริสตสี์ชมพ ู(DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยูบ่นถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานงั  
ตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพอู่อนทัง้หลงั โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรัง่เศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดยีวในเมอืงดานงัท าใหท้ีน่ี่เป็นศูนยร์วมหลกัของชาวครสิต์  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้า ด้านหน้าตลาดมปีระติมากรรมรมิ
แม่น ้าเป็นรปูปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุ้งแหง้ และของทีร่ะลกึ  เสือ้ผา้ต่างๆ 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 
18.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD639 ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

19.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด ์

(ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

05 - 07 มกราคม 2566 13,999 10,999 3,000 

07 - 09 มกราคม 2566 13,999 10,999 3,000 



10 - 12 มกราคม 2566 13,999 10,999 3,000 

11 - 13 มกราคม 2566 13,999 10,999 3,000 

12 - 14 มกราคม 2566 13,999 10,999 3,000 

17 - 19 มกราคม 2566 13,999 10,999 3,000 

28 - 30 มกราคม 2566 13,999 10,999 3,000 

01 - 03 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

02 - 04 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

03 - 05 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

04 - 06 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

07 - 09 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

08 - 10 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

09 - 11 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

11 - 13 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

14 - 16 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

15 - 17 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

18 - 20 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

21 - 23 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

22 - 24 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 



23 - 25 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

25 - 27 กมุภาพนัธ ์2566 13,999 10,999 3,000 

28 กมุภาพนัธ ์- 02 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

01 - 03 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

02 - 04 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

04 - 06 มีนาคม 2566  16,999 13,999 3,500 

07 - 09 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

08 - 10 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

09 - 11 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

10 - 12 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

11 - 13 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

14 - 16 มีนาคม 2566  12,999 9,999 3,000 

15 - 17 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

16 - 18 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

17 - 19 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

18 - 20 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

21 - 23 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

22 - 24 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 



23 - 25 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

24 - 26 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

25 - 27 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

28 - 30 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

29 - 31 มีนาคม 2566  13,999 10,999 3,000 

30 มีนาคม - 01 เมษายน 2566   13,999 10,999 3,000 

31 มีนาคม - 02 เมษายน 2566  13,999 10,999 3,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป 
ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ
ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 
   

ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 25 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 



- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได้
น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไข
ของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านกัในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่มไ่ดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

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



ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็
จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไมว่่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 



- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้
 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 



- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ
บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบรษิัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ 
จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่ง เอกสารมาที่
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 



- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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