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Code: IG14-VNMM-DAD14-43FD-Oct-Dec-13-21-A220905 

 

บนิดว้ยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (FD) : ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง (DMK) 

FD638 DMK(ดอนเมอืง) – DAD(ดานงั) 15.55 – 17.40 

FD639 DAD(ดานงั) – DMK(ดอนเมอืง) 18.10 – 19.55  

**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.** 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ** 
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 ฟรหีมวกเวยีดนามทา่นละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 

 พกัโรงแรมบนบานา่ฮลิล ์1 คนื 4 ดาว / เว ้1 คนื 4 ดาว / ดานงั 1 คนื 3 ดาว 

 

DAY1  กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – ชมสะพานมงักร – ถ่ายรูปสะพานแห่ง

ความรกัดานงั                     (–/–/D) 

 

13.30 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมเีจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ *กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิ เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาใน

การเช็คอนิ สายการบนิจะปิดใหท้ าการเช็คอนิกอ่นเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง* 

15.55 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิ

ที ่FD638 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

** 

17.40 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม 

 

น าทา่นชม สะพานแหง่ความรกัดานงั เป็นสะพานทีป่ระดับตกแตง่ดว้ยรปูหัวใจและท าใหเ้ห็นววิ สะพานมงักร 

อย่างชัดเจนอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย

งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 

2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น LANDMARK 

แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีัวเป็นมงักรและหางเป็นปลาพน่น ้า 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้มงักรทา่นละ 1 ตวั!! 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MERRY HOTEL, DA NANG ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY2 ฮอยอนั – สะพานญีปุ่่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขที ่101 – วดักวางตุง้ – ลอ่งเรอืกระดง้ –  หมูบ่า้น

แกะสลกัหนิออ่น – ข ึน้กระเชา้บานา่ฮลิล ์– สะพานมอืสทีอง – สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ – สวนดอกไม้

ฝร ัง่เศส – น ัง่รถรางโบราณ – โรงเก็บไวน ์                                 (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมาก

ในชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคัญของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมือ่

ฮอยอนัไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอัน

ในปัจจบุนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโก

และรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหท้นุท าโครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์อง

เวยีดนาม 
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น าทา่นชม สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอน

คลืน่ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง  

 

น าท่านเดนิทางสู ่ วดักวางตุง้  ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที ่วัด

กวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋นทีนั่บถอืกวนอ ูใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล 

มเีรือ่งราวของสามกก๊ลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี้ 

 

 

น าทา่นท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะไดรั้บชมวัฒนธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอื

กระดง้อยูนั่น้ชาวบา้นทีน่ีก้็จะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตรี 

 

น าท่านชม หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแห่งหนึง่อยูใ่นตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก

ในเรื่องงานฝีมอื การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรือซือ้งานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอา

กลับไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานา่ฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใช ้

เวลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที ่1 

โดยไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานคิมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบ

สงครามฝร่ังเศสไดพ้่ายแพแ้ละเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถ์ูกทิง้รา้งมาเป็น

เวลานาน ปัจจบุนัรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้ม

กบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล ์ 

 

น าทา่นขึน้ กระเชา้ลอยฟ้า เพือ่เดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล ์

 

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสดุซึง่อยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์เป็น

สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนงึ

ทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่ง

เต็มอิม่  

 

  

น าท่านอสิระที่ สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ (ราคาทวัรร์วมคา่เครือ่งเล่นภายในสวนสนุกทุกเครือ่งเล่น 

ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่ทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรยีญ) ซึง่มเีครือ่งเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ 

ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ป

ป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  
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หลังจากนัน้เดนิเทีย่วชมโซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ดีอกไม ้

หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ  

 

น าท่าน น ัง่รถรางโบราณขึน้เขาเพือ่เขา้ชมอุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่ ี

ความลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอโุมงค ์จะมอีณุหภูมอิยูท่ี ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอณุหภมูทิีด่สี าหรับ

การบม่ไวน ์สถานทีแ่หง่นีถ้กูเรยีกวา่ “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศษ และสรา้งขึน้

ตัง้แตปี่ 1923 สมยัลา่อาณานคิมของฝร่ังเศส 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบานา่ฮลิล ์ 

** ในกรณีทีผู่เ้ขา้พกับนบานา่ฮลิลม์จี านวนผูเ้ขา้พกัท ัง้หมดไมถ่งึ 80-100 คน ขึน้ไป จะไดร้บัเป็นเซ็ต

เมน ู** 

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  

***หอ้งพกับนบานา่ฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น / มหีอ้งส าหรบั 2 ทา่นหรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

1.FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง หากพกั 4 ทา่นไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

2.FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง หากพกั 3 ทา่น เพิม่ 700 บาท / หอ้ง 

  หากตอ้งการพกัเดีย่ว บนบานา่ฮลิลอ์ยา่งเดยีว เพิม่ 2,000 บาท / หอ้ง 

เงือ่นไขนีเ้ฉพาะพเีรยีดปีใหม ่2022 เทา่น ัน้ 

***หอ้งพกับนบานา่ฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น / มหีอ้งส าหรบั 2 ทา่นหรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

1.FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง หากพกั 4 ทา่นไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

2.FAMILY BUNG เตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีง หากพกั 3 ทา่น เพิม่ 1500 บาท / หอ้ง 

  หากตอ้งการพกัเดีย่ว บนบานา่ฮลิลอ์ยา่งเดยีว เพิม่ 2,500 บาท / หอ้ง 
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***วนัทีพ่กับนบานา่ฮลิลอ์าจจะมสีลบัคนืพกัแตโ่ปรแกรมทกุอยา่งเหมอืนเดมิ*** 

 

  

DAY3 น ัง่กระเชา้บานา่ฮลิล ์– เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดงบา – ลงเรอืมงักรชมดนตรเีว ้  (B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน น ัง่กระเชา้ เพื่อลงจากบาน่าฮลิล์ เพื่อเดนิทางเขา้สู่ เมอืงเว  ้เมืองที่มีความเจรญิรุ่งเรืองในอดีต 

โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่าวัฒนธรรมที่มแีบบฉบับของตนเอง เว ้จงึไดรั้บการยนืยันจาก องคก์าร

ยเูนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2538 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HIERIT 

AGE 1 ใน 3 แหง่ทีม่อียใูนประเทศเวยีดนาม 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มรีูป

ปัน้เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี ้ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกับพระพุทธอกี

สามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก  

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเวใ้หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึสนิคา้เครือ่งใชต้่างๆ

รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 
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จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม แหล่งก าเนดิของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอุ่ดมไปดว้ย

ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนาม

ทีจ่ะมาขบักลอ่มบทเพลงใหท้า่นไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

น าทกุทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HUONG GIANG HOTEL , HUE ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

DAY4 น ัง่รถสามลอ้ซโิคลช่มพระราชวงัเว ้– รา้นไมไ้ผ ่ – วดัหลนิอึง๋ – ตลาดฮาน – โบสถส์ชีมพู – ทา่อากาศ

ยานนานาชาตดิานงั – กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)                (B/L/–) 

 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านไป น ัง่รถสามลอ้ซโิคล(่CYCLO) ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวงัเว ้เป็นพระราชวังทีส่รา้งขึน้ใน

สมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดับสงูและนักการทูตต่างประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคัญๆ 

ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน ้ามนัคร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนักหลาย

หลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีน (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่เขา้พระราชวงัเวแ้ละทปิส าหรบั

คนขบัรถสามลอ้) 

 

น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองดานังเป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึง่เติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและ

ความส าคัญซึง่ตัง้อยูร่ะหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นไม้

ไผ ่น าทา่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผข่องขึน้ชือ่ประเทศเวยีดนาม  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  มือ้พเิศษ!! เมนอูาหารซฟีู๊ ด 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงู

ที่สุดในเวียดนาม ซึง่มที าเลที่ตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 

หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิ

ออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฮานไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิ

แม่น ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้

ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก  

 

จากนัน้น าทา่นชม โบสถค์รสิตส์ชีมพู (DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยูบ่นถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานัง  

ตัวอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพูอ่อนทัง้หลัง โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้สมัยตกเป็นอาณานคิม

ของฝร่ังเศสและเป็นโบสถแ์หง่เดยีวในเมอืงดานังท าใหท้ีน่ีเ่ป็นศนูยร์วมหลักของชาวครสิต ์
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ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม 

 

18.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที่ FD639 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 

**อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์ขึน้อยูก่บัสายการบนิ**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

**รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

** 

19.55 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น อตัราทา่นละ 

จอยแลนด ์ 

(ไมใ่ชต้ั๋วเครือ่งบนิ) 

พักเดีย่ว 

เพิม่อตัรา ทา่นละ 

01 – 04 ตลุาคม 2565 13,999 10,999 4,000 

08 – 11 ตลุาคม 2565 13,999 
10,999 

4,000 

15 – 18 ตลุาคม 2565 13,999 
10,999 

4,000 
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22 – 25 ตลุาคม 2565 14,999 
10,999 

4,000 

29 ตลุาคม – 01 พฤศจกิายน 65 13,999 
10,999 

4,000 

05 – 08 พฤศจกิายน 2565 13,999 
10,999 

4,000 

12 – 15 พฤศจกิายน 2565 13,999 
10,999 

4,000 

19 – 22 พฤศจกิายน 2565 13,999 
10,999 

4,000 

26 – 29 พฤศจกิายน 2565 13,999 
10,999 

4,000 

03 – 06 ธันวาคม 2565 15,999 
10,999 

4,000 

10 – 13 ธันวาคม 2565 15,999 
10,999 4,000 

24 – 27 ธันวาคม 2565 17,999 
10,999 4,000 

31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566 21,999 
18,999 4,500 

 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 1,200 บาท ตอ่ 

ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  7,900 บาท **  

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

   

ขอ้ส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 25 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลง

ราคา โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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- เงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการเดนิทาง อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง

รฐับาล ท ัง้นีน้กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งมคีวามพรอ้มทีจ่ะท าตามเงือ่นไขตา่งๆ เชน่ การฉดีวคัซนี การตรวจหา

เชือ้โควดิ-19 และการลงทะเบยีนตา่งๆตามนโยบายของแตล่ะประเทศและสายการบนิ  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 

เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได ้

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตาม

เงือ่นไขของสายการบนิ) **  

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

- มคัคเุทศกแ์ละหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ทา่น) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและ

ความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ที่

ไมรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

- คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 10,000 USD 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจาก

ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านักในเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

- คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 

- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
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- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

- ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู ้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให ้

มากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

 

เงือ่นไขการจอง  

- กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 6,000 บาท 

ยกเวน้พีเรียดเทศกาลปีใหม่มัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 11,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน 

ตัวอยา่งเชน่ ทา่นจองวันนี ้กรณุาช าระเงนิในวันถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติ

ทันท ีหากยงัไมไ่ดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ 

ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากท่านไมช่ าระ

ภายในระยะเวลาที่บรษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถือว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน* 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ย

ตามจรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

- กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้ับลูกคา้ 

โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 
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ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธคิวามรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การปิดดา่น,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก

ไทยและตา่งประเทศ  ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       

- หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง 

- ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวัน

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เงือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีค่วรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งนอ้ย 25 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้า่นทราบอกีครัง้กอ่นการเดนิทาง 

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทัวร์ เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสายการบนิเพื่อ

จัดเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิ

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากช าระเงนิ

กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 
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- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออก

บตัรโดยสาร 

- หลังจากทา่นช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทาง

ใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรอื กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทาง

บรษัิทจะค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บ

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูก

เก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพื่อยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมแ่ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คี่าใชจ้่าย แต่
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หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 

จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

- มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไมว่่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงั

จดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้* 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
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เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


