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บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ960 BKK(สวุรรณภมิู) – DAD(ดานัง) 10.50 – 12.30 
VZ961 DAD(ดานัง) – BKK(สวุรรณภมิู) 13.15 – 14.55  
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 
 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว 
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DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล ์– สะพานมือสีทอง –  
สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ – นัง่รถราง – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส                                          (–/–/D) 

08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ
คอยให้การต้อนรบั *กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน สายการ
บินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ960 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

12.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม  
น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการ
เดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิการ
สร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้และ
เดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามไดก้ลบัมา
บูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 
จากระดบัน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล์  
น าท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพือ่เดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล ์
น าท่านชม สะพานสีทอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส์ เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเที่ยวนึงทีไ่ด้รบัความนิยมเป็น
อย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่  

จากนัน้อสิระท่านที่ สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น
พิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเคร่ืองเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์
ของหนงั 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก 
น าท่าน นัง่รถรางโบราณ ขึน้เขาเพื่อเขา้ชมอุโมงค์โรงเกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล์ เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ทีม่คีวามลกึลง
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ไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมอีุณหภูมอิยู่ที่ 16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอุณหภูมทิี่ดสี าหรบัการบ่มไวน์ สถานที่
แห่งนี้ถูกเรยีกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมยัล่าอาณา
นิคมของฝรัง่เศษ  หลงัจากนัน้เดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรัง่เศส ที่มี
ดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที่มมุีมถ่ายรูปน่ารกัๆ ให้ท่านได้เลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อสิระ
เดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ 
 ** ในกรณีท่ีผู้เข้าพกับนบาน่าฮิลลมี์จ านวนผู้เข้าพกัทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ขึ้นไป จะได้รบัเป็นเซต็เมนู ** 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  
** ห้องพกับนบาน่าฮิลล์ส าหรบั 3 ท่าน จะเป็นเตียง 2 ช้นัเท่านัน้ ไม่มีบริการเสริมเตียง หากต้องการพกัเด่ียว
กรณุาแจ้งก่อนการเดินทางอย่าง 5 วนั เพื่อช าระค่าใช้จ่าย **  
 

DAY2 ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอนั – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน – สะพานมงักร – สะพานแห่งความ
รกัดานัง                                                            (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระด้งอยู่
นัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณฮอยอนั สญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเมอืงฮอยอนัทีคุ่ณต้องมาชมคอื สะพานญี่ปุ่ น ไดร้บัการ
ก่อสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีทีแ่ลว้และทีคุ่ณพลาดไม่ไดค้อื บา้นเลขที1่01 เป็นบา้นของจนีในตระกูล TAN 
KY นบัเป็นบา้นไมท้ีเ่ก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดของเมอืงฮอยอนั สรา้งขึน้มาเมื่อ 75 ปีทีแ่ลว้ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บา้นแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานังทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกในเรื่องงาน
ฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซื้องานแกะสลกัเหล่านี้เพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรอื
ซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น   
น าท่านชม สะพานแห่งความรกัดานัง เป็นสะพานที่ประดบัตกแต่งด้วยรูปหวัใจและท าให้เหน็ววิ สะพานมงักร อย่าง
ชดัเจนอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 
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1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึง่สะพานมงักรแห่งนี้เป็น LANDMARK แห่งใหม่ของเมอืงดานงั ซึง่มรีปูปั้นที่
มหีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลาพน่น ้า   

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY3 วดัหลินอ๋ึง – โบสถสี์ชมพ ู– ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรงุเทพฯ(สวุรรณภมิู)   
                                                                                                                                                                 (B/–/–) 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทีสุ่ดในเวยีดนาม 
ซึ่งมีท าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึง๋มีความหมายว่าสม
ปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทาง
ทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
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จากนัน้น าท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู (DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยู่บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานัง  ตวั
อาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพอู่อนทัง้หลงั โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสและ
เป็นโบสถแ์ห่งเดยีวในเมอืงดานงัท าใหท้ีน่ี่เป็นศูนยร์วมหลกัของชาวครสิตใ์นเมอืง   
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็น
รูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุ้งแหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้เป็นของฝาก 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 

13.15 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ)  เทีย่วบนิที ่VZ961 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1 ชัว่โมง 40 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

14.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

15 – 17 มิถนุายน 2565 11,900 3,000 

29 มิถนุายน – 01 กรกฎาคม 65 11,900 3,000 

06 – 08 กรกฎาคม 2565 11,900 3,000 

22 – 24 กรกฎาคม 2565 12,900 3,000 

05 – 07 สิงหาคม 2565 12,900 3,000 

31 สิงหาคม – 02 กนัยายน 65 11,900 3,000 

07 – 09 กนัยายน 2565 11,900 3,000 
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16 – 18 กนัยายน 2565 12,900 3,000 

30 กนัยายน – 02 ตุลาคม 65 12,900 3,000 

19 – 21 ตุลาคม 2565 11,900 3,000 

26 – 28 ตุลาคม 2565 11,900 3,000 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป  

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน

เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 
   

ข้อส าคญั  
- ถ้าหากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีท่ี
จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี
นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร 
ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ
ทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 
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- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่
เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) 
**  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 
ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านกัในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 

รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT PCR ท่ีไทยก่อนเดินทาง 72 ชม. หรือ ATK(มีใบรบัรอง) ก่อนเดินทาง 24 ชม. อย่างใดอย่างหน่ึง    
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เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจาก

ส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย
ระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพี
เรยีดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิไ์ปตามระบบ 
ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด ทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าสว่นในสว่นหนึ่งก็
ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่า
ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คนืเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม 

และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการยกเลกิ

เทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึตามนโยบาย
ของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอื

กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทาง
บรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
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- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทาง
ออกนอกประเทศได ้
 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้ก
ท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ
ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะ
มบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล 
สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณี
มคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่ท่าน
เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
สว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 
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- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ 

จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลา
เดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดินบนหมิะได ้แว่นกนัแดด
ควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ
สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื
ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ 

หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล 

หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจ้งมาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด 

เพื่อยนืยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋

เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท า
ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั 
บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
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- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


