
 

 

 

 

FTT2661 ทวัรเ์วียดนามกลาง HUE DANANG HOIAN วิลิสมาหรา 4D3N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บินด้วยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) : ขึน้เครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

PG947 BKK(สวุรรณภมิู) – DAD(ดานัง) 10.55 – 12.45 
PG948 DAD(ดานัง) – BKK(สวุรรณภมิู) 13.35 – 15.25  

 
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 5 ก.ก.** 

**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน** 

 
 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / เว ้1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 4 ดาว 

DAY1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วดัเทียนมู่ – ตลาดดงบา – 
ล่องเรือมงักรชมดนตรีเว้                   (–/–/D) 

08.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย์ (PG) โดยมเีจา้หน้าที่
ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง*  

10.55 ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิ
ที ่PG947 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 5 ก.ก.  ** 

12.45 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม  
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองเว้ ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศเวยีดนาม อยู่ห่างจากชายฝัง่ทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของ
กษตัรยิใ์นราชวงศ์เหวยีน ซึ่งไดป้กครองต่อกนัมาเพยีง 33 ปี ฝรัง่เศสกบ็ุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี่ปุ่ นก็
เขา้มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบตั ิต่อมาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของเวยีดนามใต้ ตามการแบ่ง
ประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้สื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดนิห์เยยีม เมอืงเวด้งึดูดนักท่องเทีย่วเพราะมี
แหล่งประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท์ี่ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าค่ามแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงาม
ตามธรรมชาตบินฝัง่แม่น ้าหอมดว้ย  



 

 

 

น าท่านสู่ วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดยี์ทรงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มรีูปปั้น
เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี้ ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตรอ์ิม่เอบิกบัพระพุทธอกีสามองค์
อยู่ในตูก้ระจก  

น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงเวใ้หท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึสนิคา้เครื่องใชต้่างๆรวมไป
ถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 
หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณต้นน ้าที่อุดมไปด้วย
ดอกไมป่้าทีส่่งกลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะไดช้มการแสดงดนตรพีืน้บา้น และนักรอ้งชาวเวยีดนามทีจ่ะ
มาขบักล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MIDTOWN HOTEL โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY2 นัง่รถสามล้อซิโคล่ชมพระราชวงัเว้ – ร้านไม้ไผ่  – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สวนสนุกแฟนตาซี 
พารค์ – สวนดอกไม้ฝรัง่เศส                                 (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านไป นัง่รถสามล้อซิโคล่(CYCLO) ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวงัเว้ ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจ้ายาลอง ใช้
เป็นทีร่บัรองเชื้อพระวงศ์ระดบัสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานทีจ่ดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม 
เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน ้ามนัครัง่สแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจ้าของ
จกัรพรรดริาชวงศเ์หวยีน(ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าพระราชวงัเว้และทิปส าหรบัคนขบัรถสามล้อ) 
น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงดานังเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึ่งเตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดและความส าคญัซึง่
ตัง้อยู่ระหว่างชายฝัง่ทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ น าท่านเลอืกซื้อ
ผลติภณัฑจ์ากเยื่อไมไ้ผ่ของขึน้ชื่อประเทศเวยีดนาม  



 

 

 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาใน
การเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิแนวคดิ
การสรา้งบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้
และเดนิทางออกจากเวยีดนามเพือ่กลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮลิล์ถูกทิ้งรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามได้
กลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสูง
ถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล์ น าท่านขึน้ กระเช้าลอย
ฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อเดนิทางขึ้นไปยงัยอดเขาบานาฮลิล์  จากนัน้น าท่านขึ้น รถรางสาย

ใหม่ เพื่อไปชมทีเ่ทีย่วโซนใหม่อย่าง MOON KINGDOM แลนด์มารค์ใหม่ของบาน่าฮลิล์ที่ทุกท่านต้องไม่พลาดในการ
ถ่ายรปูเชค็อนิ ณ ทีแ่ห่งนี้!!! 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้อสิระท่านที ่สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น
พิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ
มนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของ
สวนสนุก หลงัจากนัน้เดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตลฝ์รัง่เศส ทีม่ดีอกไม้
หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที่มมุีมถ่ายรูปน่ารกัๆ ให้ท่านได้เลอืกถ่ายได้ตามใจชอบ  อสิระเดนิ
เทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ 
** ในกรณีท่ีผู้เข้าพกับนบาน่าฮิลลมี์จ านวนผู้เข้าพกัทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ขึ้นไป จะได้รบัเป็นเซต็เมนู ** 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  



 

 

 

***ห้องพกับนบาน่าฮิลลไ์ม่มีห้องพกัส าหรบั 3 ท่าน / มีห้องส าหรบั 2 ท่านหรือพกัเด่ียวเท่านัน้ 
1.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพกั 4 ท่านไม่มีค่าใช้จ่าย 
2.FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง หากพกั 3 ท่าน เพ่ิม 700 บาท / ห้อง 
  หากต้องการพกัเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพ่ิม 2,000 บาท / ห้อง 
***วนัท่ีพกับนบาน่าฮิลลอ์าจจะมีสลบัคืนพกัแต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม*** 

 

DAY3 สะพานมือสีทอง – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน  – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพาน
มงักร - สะพานแห่งความรกั                                                                                           (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส์ เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความนิยม
เป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่  
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้น าท่าน นัง่รถรางโบราณขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอโุมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ที่
มคีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากนัว่าเป็นอุณหภูมทิีด่สี าหรบัการบ่ม
ไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 
สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส 



 

 

 

 

น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บา้นแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานังทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกในเรื่อง
งานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหล่านี้เพือ่เอากลบัไปเป็นของฝาก 
หรอืซื้อกลบัไปเป็นของประดบัในบ้าน  จากนัน้น าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชมวฒันธรรมอัน
สวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระด้งอยู่นัน้ชาวบ้านที่นี้ก็จะมกีารขบัรอ้งพลงพื้นเมอืง และน าไม้พาย
เรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจงัหวะดนตร ี

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

เดนิทางสูเ่มอืง เมืองโบราณฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทโูบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากใน
ชื่อไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนย์กลางส าคญัของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอยอนั
ไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบ
เงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรฐับาลโปแลนด์
ได้รเิริม่ให้ ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของ เวยีดนาม น าท่านชม 
สะพานญ่ีปุ่ น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มหีลงัคามุงกระเบื้องสเีขยีวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลาง
สะพานมเีจดยีท์รง น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอนั สีเ่หลีย่มจตัุรสั ซึ่งสรา้งเชื่อม
เขตชาวญี่ปุ่ นกบัชาวจนี บา้นประจ าตระกูลทีส่รา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา
จากฟุกเกีย้นทีม่แีซ่เดยีวกนั น าท่านเดนิทางสู ่บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลงับา้น
ไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต 
ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูตกิ ด้านหลงัเป็นที่เก็บสนิค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็ท้องฟ้า และมเีฉลียง
เชื่อมต่อส่วนที่พกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระให้ท่านเดนิชมเมอืง ซื้อของที่ระลกึ 
ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมี

ลกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตา
ทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ   
จากนัน้น าท่านชม สะพานแห่งความรกัดานัง ทีน่ิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซื้อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน น าท่านชม 
สะพานมงักร อกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณ
ราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD กุ้งมงักรท่านละ 1 ตวั!!! + ไวน์แดง DALAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROLIVA HOTEL DANANG  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY4 วดัหลินอ๋ึง - โบสถสี์ชมพ ู– ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
                                                                                                                (B/-/-) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทีสุ่ดใน
เวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ ัง้ด ีหนัหน้าออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม หลนิอึง๋มคีวามหมาย
ว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มี
เอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

จากนัน้น าท่านชม โบสถค์ริสต์สีชมพ ู(DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยู่บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานงั  ตวั
อาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพอู่อนทัง้หลงั โบสถแ์ห่งนี้สรา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศส
และเป็นโบสถแ์ห่งเดยีวในเมอืงดานงัท าใหท้ีน่ี่เป็นศูนยร์วมหลกัของชาวครสิต์  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้า ด้านหน้าตลาดมปีระติมากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญิง
สวยงาม มทีัง้ของสดของแห้ง พวกปลาหมกึแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่ระลกึ เสื้อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลอืกซื้อเป็น
ของฝาก  
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 

13.35 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย บางกอกแอรเ์วย์ (PG)เทีย่วบนิที ่PG947 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึ้นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 5 ก.ก.  ** 

15.25 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด ์ 

(ไม่ใช้ตัว๋เครื่องบิน) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

04 – 07 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

05 – 08 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

06 – 09 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

07 – 10 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

08 – 11 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

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



 

 

 

10 – 13 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

11 – 14 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

12 – 15 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

15 – 18 มกราคม 2566 15,999 12,999 4,000 

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

31 มกราคม – 03 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

01 – 04 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

05 – 08 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

08 – 11 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

12 – 15 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

14 – 17 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

15 – 18 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

 20 – 23 กมุภาพนัธ ์2566 14,999 11,999 4,000 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 



 

 

 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 12,999 4,000 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

01 – 04 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

05 – 08 มีนาคม 2566 16,999 13,999 4,000 

07 – 10 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

08 – 11 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

11 – 14 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

12 – 15 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

14 – 17 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

15 – 18 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

19 – 22 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

21 – 24 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

22 – 25 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 



 

 

 

26 – 29 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

28 – 31 มีนาคม 2566 15,999 12,999 4,000 

29 มีนาคม – 01 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

31 มีนาคม – 03 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

01 – 04 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

04 – 07 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

05 – 08 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

07 – 10 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

08 – 11 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

11 – 14 เมษายน 2565 16,999 13,999 4,500 

12 – 15 เมษายน 2565 19,999 16,999 4,500 

13 – 16 เมษายน 2565 21,999 18,999 4,500 

18 – 21 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

19 – 22 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

20 – 23 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 



 

 

 

22 – 25 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

25 – 28 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

26 – 29 เมษายน 2565 15,999 12,999 4,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 
ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  
(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง) 

   
ข้อส าคญั  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เงื่อนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล ทัง้น้ี
นักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ
การลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) หรอื เปลีย่นแปลง
บตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 



 

 

 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกั
ไม่เกนิ 5 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิ้น แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสาย
การบนิ) **  

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

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีที่
ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

เวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านกัในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 
- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน   
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ



 

 

 

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
สว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 
 

 



 

 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิหรอื

กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรพัยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่ว
เอง 

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บรษิัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้
 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี
พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
ฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ
เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 
วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 
กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วน
ใดสว่นหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื 
กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ
ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  หาก
ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่าย
ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  



 

 

 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ
หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ
บนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่
บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่
ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก
ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด
ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ
ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


