
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชยี (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 
FD636 DMK(ดอนเมือง) – DAD(ดานัง) 09.45 – 11.30 
FD639 DAD(ดานัง) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.55  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทข้ึนอยู่กับสายการบิน** 

 

 ฟรเีสื้อยืดเวียดนามท่านละ 1 ตัว และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว 



 
DAY1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ร้านเยื่อไผ่ – วนัเทียนมู่ - ตลาดดงบา – 

ล่องเรือมงักร                                                       (–/-/D) 
06.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั ้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเ ช็ค อิน 
สายการบินจะปิดให้ท าการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 
FD636 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาที     
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทข้ึนอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ น าท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ของขึ้ นชื่อ
ประเทศเวียดนาม น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหล่ียม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถึงชาติภพต่างๆ ของ
พระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งน้ี ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อ่ิมเอิบกับ
พระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก  

 
น าท่านช้อปป้ิง ตลาดดงบา ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ให้ท่านได้เลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกสินค้าเครื่องใช้ต่างๆรวมไป
ถึงสินค้าพ้ืนเมืองของชาวเวียดนาม 



หลังอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบริเวณต้นน ้าที่ อุดมไปด้ วย
ดอกไม้ป่าที่ส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน และนักร้องชาวเวียดนามที่จะ
มาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก MIDTOWN HOTEL , HUE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY2 นัง่สามล้อชมพระราชวงั – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟน
ตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส – นัง่รถราง – โรงเก็บไวน์                                      (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไป นัง่รถสามล้อซิโคล่(CYCLO) ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวังเว้ เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยพระ
เจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองส าคัญๆ ตกแต่งอย่าง
วิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน ้ามันครัง่ สีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด 
ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าพระราชวังเว้และทิปส าหรบัคนขับรถสามล้อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านออกเดินทางสู่เมืองดานัง ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ น าท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ของขึ้นชื่อ
ประเทศเวียดนาม 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล์ ตัง้ห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิด
การสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมัยอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรัง่เศสได้พ่าย แพ้
และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ท าให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้
กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งน้ีอีกครัง้ในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูง
ถึง 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส าหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล์ น าท่านขึ้น กระเช้าลอย
ฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพ่ือเดินทางขึ้นไปยังยอดเขาบานาฮิลล์ 
น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอ่ิม  

น าท่านอิสระที่ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น
พิพิธภัณฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และเครื่องเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ
มันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปป้ิงของที่ระลึกของ
สวนสนุก หลังจากนัน้เดินเที่ยวชมโซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรัง่เศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ หลังจากน า
ท่าน นัง่รถรางโบราณข้ึนเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไป
ถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานที่
แห่งน้ีถูกเรียกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศษ และสร้างขึ้นตัง้แต่ปี 1923 สมัยล่า
อาณานิคมของฝรัง่เศส 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์  
 ** ในกรณีท่ีผู้เข้าพักบนบาน่าฮิลล์มีจ านวนผู้เข้าพักทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ข้ึนไป จะได้รบัเป็นเซ็ตเมนู ** 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  
***ห้องพักบนบาน่าฮิลล์ไม่มีห้องพักส าหรบั 3 ท่าน / มีห้องส าหรบั 2 ท่านหรือพักเดี่ยวเท่าน้ัน 

1.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพัก 4 ท่านไม่มีค่าใช้จ่าย 
2.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพัก 3 ท่าน เพิ่ม 700 บาท / ห้อง 
  หากต้องการพักเดี่ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ่ม 2 ,000 บาท / ห้อง 
***วันท่ีพักบนบาน่าฮิลล์อาจจะมีสลับคืนพักแต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม*** 
 

DAY3 APEC PARK – VINCOM PLAZA – หาด MY KHE  – วดัหลิ๋นอึ๋ง – สะพานแห่งความรัก – สะพาน
มงักร                                                                                                                                         (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่านแวะถ่ายรูป APEC PARK สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 8,668 ตร.ม. ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น ้าฮาน เมือง

ดานัง บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น ้าฮ าน มีพ้ืนที่
พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว  ไฮไลท์ของสวน APEC 
แห่งน้ีคือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์" 

น าท่านช้อปป้ิง VINCOM CENTER SHOPPING MALL ห้างสรรพสินค้าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่ สุดของเมืองดานัง แหล่ง  

รวมร้านแบรนดด์คุณภาพเยี่ยมที่ สุดในโลก ภายในห้างจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารรวมทัง้ซุปเปอร์มาร์เก็ตให้เ ลือกซ้ื 
อสินค้ามากมายเหมาะส าหรับกลุ่มครอบครัวและนักท่องเที่ยว น าท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเค MY KHE ที่มีแนวชายหาด

กว้างขวางและมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่ น่ีขาวละเอียดนุ่มเท้ า โดยหาดหมีเคมีชื่อมากในช่วงสงคราม
เวียดนามเพราะทหารอเมริกันใช้เป็นที่พักผ่อนและภายหลังสงครามส้ินสุดก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า (China Beach) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่ สุดใน
เวียดนาม ซ่ึงมีท าเลที่ตัง้ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอ๋ึงมีความหมาย
ว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั ้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มี
เอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซ่ึงแฝงไว้ด้วยคติธรรม   น าท่านชม สะพานแห่งความรัก

ดานัง เป็นสะพานที่ประดับตกแต่งด้วยรูปหัวใจและท าให้เห็นวิว สะพานมงักร อย่างชัดเจนอีกหน่ึงที่เที่ยวแห่ง ใหม่ 
สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อ
สองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮัน เปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพ



ของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแห่งน้ีเป็น LANDMARK แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและห าง
เป็นปลาพ่นน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมงักรท่านละ 1 ตัว + ไวน์แดง DALAT!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพัก ROLIVA HOTEL, DA NANG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

DAY4 ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น - วดักวางตุ้ง – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน –  
โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)               (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้ง
อยู่นัน้ชาวบ้านที่น้ีก็จะมีการขับร้องพลงพ้ืนเมือง และน าไม้พายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเป็นจังหวะดนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทูโบน ใกล้ชายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอย
อันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเม่ือฮอย อันได้รับความ
เสียหายจากการสู้รบและแม่น ้าตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เ มืองดานังแทน ท าให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มี
สภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่ม
ให้ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของเวียดนาม 
น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืนตรง
กลางสะพานมีเจดีย์ทรง  น าท่านเดินทางสู่  วัดกวางตุ้ง  ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรง
ไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็น
ความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งน้ี  น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้า
บ้านติดถนนสายหน่ึง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วย
ไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่ง
เห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนัน้อิสระให้ท่านเดิน
ชมเมือง ซ้ือของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองน้ีมีเสน่ห์มาก 
บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสาน
กันอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และร้านค้าต่างๆ  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บ้านแห่งหน่ึงอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่โลกในเรื่ อง

งานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลักเหล่าน้ีเ พ่ือเอากลับไปเป็นของฝาก 
หรือซ้ือกลับไปเป็นของประดับในบ้าน 
จากนัน้น าท่านชม โบสถ์คริสต์สีชมพู (DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยู่บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมืองดานัง  ตัว
อาคารโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูอ่อนทัง้หลัง โบสถ์แห่งน้ีสร้างขึ้นสมัยตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส
และเป็นโบสถ์แห่งเดียวในเมืองดานังท าให้ที่น่ีเป็นศูนย์รวมหลักของชาวคริสต์  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตัง้อยู่ริมแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้า ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้า
เป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่ระลึก เส้ือผ้าต่างๆ ให้ท่านได้
เลือกซ้ือเป็นของฝาก 

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม 
18.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD639 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที  



**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทข้ึนอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

19.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อัตราท่านละ 

จอยแลนด์ 

(ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) 

พกัเด่ียว 

เพิ่มอัตรา ท่านละ 

04 – 07 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

06 – 09 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

07 – 10 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

10 – 13 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

11 – 14 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

13 – 16 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

 14 – 17 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

17 – 20 มกราคม 2566 14,999 11,999 4,000 

31 มกราคม – 03 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

01 – 04 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

02 – 05 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

03 – 06 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

 04 – 07 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 



07 – 10 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

08 – 11 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

09 – 12 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

10 – 13 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

11 – 14 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

14 – 17 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

17 – 20 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

21 – 24 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

22 – 25 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

24 – 27 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

25 – 28 กุมภาพนัธ์ 2566 14,999 11,999 4,000 

28 กุมภาพนัธ์ – 03 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

01 – 04 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

02 – 05 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

03 – 06 มีนาคม 2566 16,999 13,999 4,500 

04 – 07 มีนาคม 2566 16,999 13,999 4,500 

07 – 10 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

08 – 11 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

09 – 12 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 



10 – 13 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

11 – 14 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

14 – 17 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

15 – 18 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

17 – 20 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

18 – 21 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

21 – 24 มีนาคม 2566 13,999 10,999 4,000 

22 – 25 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

23 – 26 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

24 – 27 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

25 – 28 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

28 – 31 มีนาคม 2566 14,999 11,999 4,000 

29 มีนาคม – 01 เมษายน 2566 14,999 11,999 4,000 

30 มีนาคม – 02 เมษายน 2566 14,999 11,999 4,000 

31 มีนาคม – 03 เมษายน 2566 14,999 11,999 4,000 

** อัตราน้ียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 
ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 

   



ข้อส าคัญ  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา  
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี
นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อัตราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋ )  ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั ้นประหยัด ( ECONOMY CLASS)  รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลง
บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนัก
ไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิ้น แต่ทัง้น้ีเจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) **  

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว 
- มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ  

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทาง
เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้เดินทางคนไทยที่พ านักในเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)  

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 



- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับสายการบิน 

และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด 

- ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว  
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 

ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบิน ในวันเช็คอิน 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันน้ี กรุณาช าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ านวน เท่าน้ัน  

- กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์ม่สามารถคืนเงินมัดจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทัง้หมด  



- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ  ทัง้สิ้นในกรณีดังต่อไปน้ี  
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือ

กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยว
เอง 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 
 

 

เง่ือนไขส าคัญอื่นๆที่ควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน 
เพ่ือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทาง ได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ ส่ิงส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทัง้ส้ิน   

- อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครัง้ก่อนการเดินทาง  
- กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า 
กรณีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง   



- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช าระเงินกร ณีที่
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร  

- หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง ให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เ ป็น
กรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1 -2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตาได้  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบริ ษัทจะ
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หาก
ระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้หมดแล้ว 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง  

- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มีหน้าใดหน้าหน่ึงหายไป มีกระดาษ
หน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางสายการ
บิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่
ยังไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ ปจะออก
ก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



- เกี่ยวกับที่นัง่บนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่ สุด
ให้ท่านได้นัง่ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

- ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจ
ท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE)  และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE)  และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE)  จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใดๆทัง้ส้ินแทนบริษัทผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้ 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ท่านต้องการ  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดน้ีแล้ว*  

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


