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DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN (4D3N) 
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) 
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บินด้วยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

PG 997 BKK(กรงุเทพ) – DAD(ดานัง) 16.25 – 18.05 
PG 998 DAD(ดานัง) – BKK(กรงุเทพ) 18.55 – 20.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – เมืองดานัง – สะพานมงักร                                  (-/-/D)                                                                       
13.30  พรอ้มกนัทีส่นามบนิ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วย ์เจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอย

ให้การต้อนรบั และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ (ทุกท่านสามารถใชบ้รกิาร LOUNGE ของสายการบนิ 
BANGKOK AIRWAYS ไดบ้รเิวณเกท D7 ของสายการบนิ ก่อนเวลา BOADING TIME ) 

16.25  เหนิฟ้าสู่ เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG997 
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
 

 
 
18.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้

เมอืง เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึ่งเตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดและความสําคญัซึ่งตัง้อยู่
ระหวา่งชายฝัง่ทะเลและทีร่าบสูงตอนกลางของเวยีดนาม 

 นําท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มทีี่มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลน ด้วยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น้ําฮนั เปิดให้บริการเมื่อ 29 
มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึ่งสะพานมงักรแห่งนี้เป็น 
Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานงั ซึ่งมรีูปปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน้ํา (วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 
ทุ่ม มงักรจะพ่นน้ํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 
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คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี GOLDEN ROSE HOTEL , DANANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 2 ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วดั
เทียนมู่ – ล่องเรือมงักรแม่น้ําหอม                                                                            (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                               

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น้ําทูโบน ใกล้ชายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าที่เจรญิรุ่งเรอืงมากในชื่อ
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางสําคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอย
อนัไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น้ําตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสร้างขึน้ที่เมอืงดานังแทน ทําให้ฮอยอนัใน
ปัจจุบนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโก
และรฐับาลโปแลนด์ได้รเิริม่ให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตร์
ของเวยีดนาม 
นําท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบื้องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอน
คลื่น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 
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นําท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าท่ีเก่าแก่ของเมืองฮอยอนั สี่เหลี่ยมจตัุรสั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาว
ญี่ปุ่ น กบัชาวจนี บา้นประจําตระกูลทีส่รา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา
จากฟุกเกีย้นทีม่แีซ่เดยีวกนั นําท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบ้านตดิถนนสายหนึ่ง 
หลงับา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วย
ความประณตี ดา้นหน้าจะทําเป็นรา้นบูตกิ ด้านหลงัเป็นที่เกบ็สนิค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็
ทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระให้ท่าน
เดนิชมเมอืง ซื้อของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงกจ็ะรู้สกึว่าเมอืงนี้มี
เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็น
อย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรอืน วดัวาอาราม เจดยี์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจํา
ตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 

 ออกเดนิทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน นําท่านสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในเมืองฮอยอนั 
ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมแีม่น้ําล้อมรอบ ในช่วงสมยัสงครามนัน้จะเป็นที่พกัของเหล่าทหารหาญ ใน
ปัจจุบนัอาชพีหลกัของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลกั  
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หลงัจากนัน้นําท่านทํากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิน่ และ
ระหวา่งทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบ
เป็นจงัหวะดนตร ี

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเว้ ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝัง่ทะเล 12 กโิลเมตร เป็น
เมอืงของกษตัรยิใ์นราชวงศเ์หวยีน ซึ่งได้ปกครองต่อกนัมาเพยีง 33 ปี ฝรัง่เศสกบ็ุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปี
พ.ศ.2488 ญี่ปุ่ นกเ็ขา้มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตั ิต่อมาเมอืงเวไ้ด้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
เวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดนิห์เยยีม 
เมอืงเวด้งึดูดนกัท่องเทีย่วเพราะมแีหล่งประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ลํ้าค่า
มแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝัง่แม่น้ําหอมดว้ย 
ระหวา่งทางนําท่านแวะ ร้านไม้ไผ ่นําท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑจ์ากเยื่อไมไ้ผข่องขึน้ชือ่ประเทศเวยีดนาม 
นําท่านสู่ วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มี
รูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดยี์แห่งนี้ ภายในเจดยี์มพีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อิม่เอบิกบัพระ
พุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 

 
หลงัอาหารคํ่านําท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น้ําหอม แหล่งกําเนิดของแม่น้ําหอมมาจากบรเิวณต้นน้ําที่อุดมไป
ดว้ยดอกไมป่้าทีส่่งกลิน่หอม เป็นแม่น้ําสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะได้ชมการแสดงดนตรพีื้นบ้าน และนักร้องชาว
เวยีดนามทีจ่ะมาขบักล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 
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คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัท่ี 3 พระราชวงัเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล ์– อโุมงคเ์กบ็ไวน์ – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส – สะพาน
ทอง                                                                                                                            (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว้ ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รบัรองเชื้อพระวงศ์ระดบัสูงและ
นกัการทูตต่างประเทศ สถานทีจ่ดังานฉลองสําคญัๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ดว้ยน้ํามนัครัง่สแีดงและลวดลายสทีอง มตีําหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดริาชวงศเ์หวยีน 

 
นําท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานงั บานาฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใช้
เวลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดย
ได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้และเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ทําให้บานาฮลิล์ถูกทิ้งร้างมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามได้กลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครัง้ในปี 2009 
พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางสําหรบัขึน้
ไปยงัยอดเขา   
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 เดนิทางถงึบานาฮลิล์ นําท่าน นัง่รถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เกบ็ไวน์  บนยอดเขาบานาฮลิล ์
เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่า
เป็นอุณหภูมทิีด่สีําหรบัการบ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศษ 
หลงัจากนัน้เดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรัง่เศส ที่มดีอกไม้
หลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อสิระ
เดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 
นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส์ เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในตําแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเที่ยวนึง
ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ได้อย่าง
เตม็อิม่ หลงัจากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงดานงั 
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คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บนบาน่าฮิลล ์(อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 
พกัท่ี  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส ์
 

วนัท่ี 4 สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ – วดัหลินอ๋ึง – หาดหมีเค – หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – ตลาด
ฮาน – สนามบินดานัง – กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)                                       (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้อสิระทา่นที ่สวนสนุก แฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น 
ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเรยีญ) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทาย
ความมนัสข์องหนงั 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิง
ของทีร่ะลกึของสวนสนุก ไดเ้วลานําทา่นนัง่กระเชา้กลบัสู่ดานงั สมควรแก่เวลานําท่านนัง่กระเชา้ลงสู่ดา้นลา่ง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวยีดนาม ซึ่งมทีําเลทีต่ ัง้ด ีหนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมง
นิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาด
บ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหนิอ่อนแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
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นําท่านชม หาดหมีเค เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในเมอืงดานงั เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน้ําทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนี้ไดร้บัความสนใจไปทัว่โลกในชว่งสงครามเวยีดนาม เมื่อทหารอเมรกินัใชเ้ป็นพื้นที่พกัผ่อน
หย่อนใจ และเรยีกหาดนี้วา่หาดไชน่า หลงัจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้กเ็ป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิน่และ
นกัท่องเทีย่ว และมรีสีอรต์หรูผดุขึน้หลายแห่ง ซึ่งรมิหาดกจ็ะมเีรอืกระด้งของชาวบ้านที่ทําประมงแถวๆนี้ลอย
ลําอยู่ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ 
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ระหวา่งทางนําท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานังที่มชีื่อเสยีงโด่ง
ดงัไปทัว่โลกในเรื่องงานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซื้องานแกะสลกัเหล่านี้
เพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรอืซื้อกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา 
ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น้ําเป็นรูปปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแห้ง พวกปลาหมกึแห้งปรุงรส 
กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก 
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบนิ 

18.55   เหนิฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG998  
(สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.45    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….พรอ้มความประทบัใจ 
 

เง ือ่นไขส าหรบัพกับนบานา่ฮลิล ์3 ทา่น และพกัแบบครอบครวั 

 (บานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น) 
 
1. เด็กอายุต า่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมค่ดิเพ ิม่ 

2. FAMILY BUNK ( เตยีง 2 ช ัน้ / 2 เตยีง ) ไมค่ดิเพิม่ 

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 ุ: เนือ่งจากเป็นช่วง High Season ของทางประเทศเวยีดนาม (มถิุนายน-ตุลาคม 2562) ท า
ใหห้อ้ง FAMILY SUPERIOR มคี่อนขา้งจ ากดั หากท่านประสงคจ์ะพกัหอ้งดงักล่าว กรุณาสอบถาม

หอ้งพกัมาทางบรษิทักอ่นท าการจองทวัร ์
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************************************************* 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจาํเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 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
เคร่ืองบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
04-07 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

05-08 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

06-09 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

11-14 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

12-15 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

13-16 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

18-21 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

19-22 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

20-23 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

25-28 กนัยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

26-29 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

27-30 กนัยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 
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วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
02-05 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

03-06 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

04-07 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

05-08 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

09-12 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

10-13 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

11-14 ตลุาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

12-15 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

13-16 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

16-19 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

17-20 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

18-21 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

19-22 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

20-23 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

21-24 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

22-25 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

23-26 ตลุาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

24-27 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

25-28 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

26-29 ตลุาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

30 ตค – 02 พย 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

31 ตค – 03 พย 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
01-04 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

06-09 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

07-10 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 
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08-11 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

13-16 พฤศจกิายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

14-17 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

15-18 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

20-23 พฤศจกิายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

21-24 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

22-25 พฤศจกิายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

27-30 พฤศจกิายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

28 พย.-01 ธค. 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

29 พย.-02 ธค. 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
01-04 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

02-05 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

03-06 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

04-07 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

05-08 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

06-09 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

07-10 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

08-11 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

09-12 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

10-13 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

11-14 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

12-15 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

13-16 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

14-17 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

18-21 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

19-22 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 
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20-23 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

21-24 ธนัวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

22-25 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

23-26 ธนัวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

24-27 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

25-28 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

26-29 ธนัวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

29 ธค.-01 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

30 ธค.-02 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

31 ธค.-03 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

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

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

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

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน้ํามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   
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  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากดัจาํนวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ   

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาชําระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
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เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- กรุณาชาํระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทักําหนด 
ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลูีกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเที่ยวให้แก่ นักท่องเที่ยว 
เชน่ การสํารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขสาํคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ้นตํ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้ง

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เชค็อินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากชาํระเงนิกรณทีีท่่าน

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัรค์รบตามจํานวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่าน

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป  หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นกจ็ะเริม่มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
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กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษทัจะ

คํานึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคญั หากกรณทีีจ่ําเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ําการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่น

ออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที่สุด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ทําใหห้อ้งพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 
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 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


