
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD638 DMK(ดอนเมือง) – DAD(ดานัง) 15.55 – 17.40 
FD639 DAD(ดานัง)– DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.55 

**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 / เว้1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว 

 
DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง –สะพานมังกร – สะพานแห่งความรักดานัง  

          (–/ –/D) 
13.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยให้

การตอ้นรับ *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเช็คอนิ สายการบินจะปิดให้ทาํ
การเช็คอนิก่อนเวลาบินประมาณ 1 ช่ัวโมง* 

15.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเทศเวยีดนาม โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD638ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที  

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมนํา้หนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  ** 



17.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเทศเวยีดนาม 
นาํท่านชม สะพานแห่งความรักดานัง เป็นสะพานท่ีประดบัตกแต่งดว้ยรูปหวัใจและทาํใหเ้ห็นววิ สะพานมังกร อยา่ง
ชดัเจนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 
1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่นํ้าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น LANDMARK แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซ่ึงมีรูป
ป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลาพน่นํ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั GOLDEN ROSE HOTEL DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า   

 
DAY2 ล่องเรือกระด้ง–ฮอยอนั – สะพานญีปุ่่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที ่101 – วดักวางตุ้ง– หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน– ขึน้

กระเช้าบาน่าฮิลล์– สะพานมือสีทอง   ( B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านทาํกิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และระหวา่งท่ีล่องเรือกระดง้
อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และนาํไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 



เดินทางสู่เมือง ฮอยอนัตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนั
เป็นศูนยก์ลางสาํคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดรั้บความเสียหาย
จากการสู้รบและแม่นํ้าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างข้ึนท่ีเมืองดานงัแทน ทาํใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพ
บา้นเรือนท่ีสวยงาม สร้างดว้ยไมมี้ประตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิมใหทุ้น
ทาํโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของเวยีดนาม 
นาํท่านชม สะพานญีปุ่่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืนตรง
กลางสะพานมีเจดียท์รง  นาํท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ท่ีเก่าแก่ของเมืองฮอยอนั ส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสร้างเช่ือม
เขตชาวญ่ีปุ่นกบัชาวจีน บา้นประจาํตระกูลท่ีสร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมา
จากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั นาํท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไป
จรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้
จะทาํเป็นร้านบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ี
พกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหท้่านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก ร้านคา้ขายของท่ี
ระลึกก็จะตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดินชมเมืองก็จะรู้สึกวา่เมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึง
ไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม 
เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกูล และร้านคา้ต่างๆ  นาํท่านเดินทางสู่  วดักวางตุ้งชมยา่นการคา้เมืองท่า
คา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ี วดักวางตุง้ ท่ีชาวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวีย๋นท่ีนบัถือกวนอู ใหค้วาม
เคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มีเร่ืองราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี 

นาํท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อนซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานงัท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงาน
ฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรือ
ซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น   

เทีย่ง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่เมืองตากอากาศข้ึนช่ือแห่งดานงั บาน่าฮิลล์ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาในการ
เดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นแหล่งท่องเท่ียวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเ้กิดแนวคิดการ
สร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพแ้ละ
เดินทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ทาํใหบ้านาฮิลลถู์กทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวยีดนามไดก้ลบัมา



บูรณะเป็นเมืองท่องเท่ียวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 2009 พร้อมกบัไดมี้การสร้าง กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีมีความสูงถึง 5,801 
จากระดบันํ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางสาํหรับข้ึนไปยงัยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล ์นาํท่านข้ึน กระเช้าลอยฟ้า ท่ีมีความ
สูงถึง 5,801 จากระดบันํ้าทะเล เพื่อเดินทางข้ึนไปยงัยอดเขาบานาฮิลล ์
นาํท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGEแหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีโดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงท่ีไดรั้บความนิยมเป็น

อยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮิลลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม  
คํ่า          รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 
 ** ในกรณทีีผู้่เข้าพกับนบาน่าฮิลล์มีจํานวนผู้เข้าพกัทั้งหมดไม่ถึง 80-100 คน ขึน้ไป จะได้รับเป็นเซ็ตเมนู ** 

นําทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS 
** ห้องพกับนบาน่าฮิลล์สําหรับ 3 ท่านจะเป็นเตียง 2 ชั้นเท่าน้ัน ไม่มีบริการเสริมเตียง หากต้องการพกัเดี่ยวกรุณาแจ้ง
ก่อนการเดินทางอย่าง 5 วนั เพ่ือชําระค่าใช้จ่าย ** 
 

 
DAY3 สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค– สวนดอกไม้ฝร่ังเศส – น่ังรถราง – โรงเกบ็ไวน์–วดัเทยีนมู่– ตลาดดงบา – ลงเรือมังกรชม

ดนตรีเว้        ( B/L/D) 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นาํท่านอิสระท่ี สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค(ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพพิธิภัณฑ์หุ่น
ขีผ้ึง้ และเคร่ืองเล่นทีใ่ช้ระบบหยอดเหรียญ)  ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4 D 
ระทึกขวญักบับา้นผสิีง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุกหลงัจาก
นั้นเดินเท่ียวชมโซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุถูกจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ 
หลงัจากนาํท่าน น่ังรถรางโบราณขึน้เขาเพ่ือเข้าชมอุโมงค์เกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล ์เป็นสถานท่ีเก็บไวน์ท่ีมีความลึก
ลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 16 ถึง 20 องศา วา่กนัวา่เป็นอุณหภูมิท่ีดีสาํหรับการบ่มไวน์ สถานท่ี
แห่งน้ีถูกเรียกวา่ “ DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1923 สมยัล่า
อาณานิคมของฝร่ังเศษ 

เทีย่ง      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่ วดัเทยีนมู่ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 
6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี ภายในเจดียมี์พระสังกจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยูใ่นตู้
กระจก 

นาํท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบาท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเวใ้หท้่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกสินคา้เคร่ืองใชต่้างๆรวมไปถึง
สินคา้พื้นเมืองของชาวเวยีดนาม 
หลงัอาหารคํ่านาํท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่นํา้หอม แหล่งกาํเนิดของแม่นํ้าหอมมาจากบริเวณตน้นํ้าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไม้
ป่าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่นํ้าสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพื้นบา้น และนกัร้องชาวเวยีดนามท่ีจะมาขบั
กล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

คํ่า           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
นําทุกท่านเข้าสู่ทีพ่กั WHITE LOTUS HUE HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเท่า   



 
DAY4 พระราชวงัเว้ – ร้านไม้ไผ่  –วดัหลนิอึง๋–ตลาดฮาน – โบสถ์สีชมพู –ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง– กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 

       ( B/–/–) 
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว้ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรับรองเช้ือพระวงศร์ะดบัสูงและนกัการทูต
ต่างประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองสาํคญัๆ ตกแต่งอยา่งวจิิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแต่งดว้ยนํ้ามนัคร่ังสีแดง
และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลวดลายสีทอง มีตาํหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดิราชวงศเ์หวยีน 
ระหวา่งทางนาํท่านแวะ ร้านไม้ไผ่นาํท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผข่องข้ึนช่ือประเทศเวยีดนาม 
นาํท่านเดินทางสู่ วดัหลนิอึง๋นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวยีดนาม 
ซ่ึงมีทาํเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สม
ปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบา๊ยบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์ 18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์
ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



เทีย่ง      อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการท่องเทีย่ว 
นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดฮานตั้งอยูริ่มแม่นํ้าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่นํ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแม่นํ้าเป็น

รูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแหง้ พวกปลาหมึกแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของท่ีระลึก เส้ือผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝากจากนั้นนาํท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู (DANANG CATHEDRAL) ตั้งอยูบ่นถนน TRAN PHU ใจกลาง

เมืองดานงั  ตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อนทั้งหลงั โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนสมยัตกเป็นอาณา

นิคมของฝร่ังเศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดียวในเมืองดานงัทาํใหท่ี้น่ีเป็นศูนยร์วมหลกัของชาวคริสต ์

ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเทศเวยีดนาม 

18.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD639ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

20 นาที  

**อาจจะมีการเปลีย่นแปลงไฟล์ทขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมนํา้หนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองบินได้นํา้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก.  ** 

19.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด์  

(ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน) 

พกัเดี่ยว 

เพิม่อตัรา ท่านละ 



09 – 12 มิถุนายน 2565 13,999 9,999 4,000 

13 – 16 มิถุนายน 2565 13,999 9,999 4,000 

16 – 19 มิถุนายน 2565 13,999 9,999 4,000 

20 – 23 มิถุนายน 2565 13,999 9,999 4,000 

23 – 26 มิถุนายน 2565 13,999 9,999 4,000 

30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 65 13,999 9,999 4,000 

07 – 10 กรกฎาคม 2565 13,999 9,999 4,000 

14 – 17 กรกฎาคม 2565 14,999 10,999 4,000 

21 – 24 กรกฎาคม 2565 13,999 9,999 4,000 

28 – 31 กรกฎาคม 2565 16,999 12,999 4,000 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหน้าทวัร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนั

เช็คอนิ ** 

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

(ไม่มีทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

 

ข้อสําคัญ  

- ถา้หากมี ผูเ้ดินทางตํ่ากวา่ 25 คน  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน การยกเลกิการเดินทางหรือมีการเปลีย่นแปลงราคา  โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที ่ร้านค้าทีไ่ม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนีท้างบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณทีีจํ่าเป็นจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



- เง่ือนไขและข้อจํากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลีย่นแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้
นักท่องเทีย่วจะต้องมีความพร้อมทีจ่ะทาํตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 และการ
ลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน 

 

อตัราค่าบริการนี ้รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร์ ( WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลงบตัร
โดยสาร ไม่วา่เท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งโดยมีนํ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้าหนกั
ไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการ
บิน) ** 

- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญัทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 
1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

- ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบ้ียประกนัโควดิ-19 ในการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรับคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจากทาง
เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดินทางคนไทยท่ีพาํนกัในเวยีดนามไม่เกิน 30 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามสาํหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ไดรั้บการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสาํหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวรัิติ หรืออาหารสาํหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 



- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีนํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

- ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
- VAT7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
- ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาทต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant)ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาํระเงินมดัจาํคร้ังท่ี 1 ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากส่ง
เอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบ
จะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ ( WAITING LIST) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพเิศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเกบ็ค่าบริการ เต็มจํานวน เท่าน้ัน  

- กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาท่ีบริษทักาํหนด ทาง
บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนเงินมดัจาํใหท้่านใดไม่วา่ส่วนในส่วน
หน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่า
ทวัร์เตม็จาํนวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง  

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป  คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วนั* 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม 
และค่าใชจ่้ายจาํเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด  



- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษทัทวัร์ เช่น มีนโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษทัจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบินและโรงแรมและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณ ี
 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณดีังต่อไปนี้ 

- หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน ,ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ       

- หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทาง
บริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

- หากเกิดทรัพยสิ์นสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียว
เอง 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัเดินทาง
หรือคืนเงินได ้

- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้
 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆทีค่วรทราบก่อนการเดินทาง  

- คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีข้ึนตํ่า อยา่งนอ้ย 25 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง
ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุ้ก
ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืน ต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี
พิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

- กรณีท่ีท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้
เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน   



- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์บิน จากสายการบิน จะแจง้ใหท้่านทราบอีกคร้ังก่อนการเดินทาง 
- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ ( WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 

วนัก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ีท่านเร่ิมจองทวัร์ เพื่อใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรียมล่วงหนา้ 
กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

- กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากชาํระเงินกรณีท่ีท่าน
เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

- กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่าน
อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 
กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลา
เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ
คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ
สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีท่านไม่ตอ้งการไดรั้บบริการ หาก
ระหวา่งเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่
สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

- กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  



(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ
หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการ
บิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมืองมีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาท่ี
บริษทัเร็วท่ีสุด เพื่อยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาท่ีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีท่ี
ยงัไม่แ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบร้อยแลว้ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

- เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดให้
ท่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

- ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกัเน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ
ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว ( SINGLE) และหอ้งคู่ ( TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ( TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทั  

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
 

*เม่ือท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนีแ้ล้ว*  

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 


