
 

 

รหัสทัวร GS1901046 
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (PG) 
สะพานมังกร สะพานญี่ปุ�น ลองเรือกระดง วดัเทียนมู ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม พระราชวังเว  
บานาฮิลล สะพานสีทอง โซนสวนดอกไม  วัดหลินอ๋ึง หมูบานแกะสลักหินออน  
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร                                 
(-/-/D)                                                                       

13.30  พรอมกันที่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว F บางกอกแอรเวย 
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุก
ทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได
บริเวณเกท D7 ของสายการบิน กอนเวลา BOADING TIME ) 

16.25  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ 
PG997 

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 

 
 
18.05 เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน

ขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโต
อยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซึ่งต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและท่ีราบสูง
ตอนกลางของเวียดนาม 

 นําทานชม สะพานมังกร อีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอ
สองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส



 

 

ฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงน้ีเปน 
Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พน
น้ํา (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

 
ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ GOLDEN ROSE HOTEL , DANANG โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 2 
ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น – ศาลเจาโบราณ – ลองเรือกระดง – เมืองเว – รานไมไผ – วัด
เทียนมู – ลองเรือมังกรแมน้ําหอม                                                                            
(B/L/D)                                                                                                     

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เดินทางสูเมือง ฮอยอัน ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาที่
เจริญรุงเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางตะวนัออกกับตะวันตก ตอมาเม่ือฮอยอันไดรับความเสียหายจาก
การสูรบและแมน้ําต้ืนเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นท่ีเมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันใน
ปจจุบันสงบเงยีบ มีสภาพบานเรือนท่ีสวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหอง
โปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเร่ิมให ทุนทําโครงการบรูณะ เพ่ือ
ปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของเวียดนาม 
นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ท่ีสรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบ้ืองสี
เขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรง 



 

 

 
นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาท่ีเกาแกของเมืองฮอยอัน ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง
สรางเช่ือมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลท่ีสรางขึ้นเม่ือพ.ศ.2335 อยู
บนถนนตรันฝู เปนท่ีพบปะของผูคนท่ีอพยพมาจากฟุกเกี้ยนท่ีมีแซเดียวกัน นําทาน
เดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลังบานไป
จรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวย
ไม 2 ช้ัน ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลงัเปนท่ีเก็บสินคา 
ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเช่ือมตอสวนท่ีพักอาศัย
หลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของ
ท่ีระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะต้ังอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวา
เมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีน
และญี่ปุ�น ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาท้ังบานเรือน 
วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 

 ออกเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ 
ท่ีต้ังอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวนมะพราวและมีแมน้ําลอมรอบ ในชวงสมัย
สงครามน้ันจะเปนที่พักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนที่น่ีจะ
ประกอบอาชีพทําประมงเปนหลัก  

 



 

 

 
หลังจากน้ันนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงาม
ของชาวทองถิ่น และระหวางท่ีลองเรือกระดงอยูน้ันชาวบานท่ีน้ีก็จะมีการขับรองพลง
พ้ืนเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเปนจังหวะดนตร ี

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานออกเดินทางสู เมืองเว ต้ังอยูใจกลางของประเทศเวียดนาม อยูหางจากชายฝم�ง
ทะเล 12 กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมา
เพียง 33 ป ฝร่ังเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 ญี่ปุ�นก็เขามายึดครอง
บังคบัใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหน่ึงของ
เวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และไดเส่ือมสลายลงภายใตการ
ปกครองของโงดนิหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเท่ียวเพราะมีแหลงประวติัศาสตร 
วัฒนธรรม เสนหท่ีไรกาลเวลาของสถาปตยกรรมท่ีลํ้าคามีแบบฉบับของตนเอง และ
ยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝم�งแมน้ําหอมดวย 



 

 

ระหวางทางนําทานแวะ รานไมไผ นําทานเลือกซื้อผลิตภัณฑจากเยื่อไมไผของขึ้นช่ือ
ประเทศเวียดนาม 
นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ช้ัน แตละช้ันหมายถึงชาติภพ
ตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปم�นเทพเจา 6 องคคอยปกป�องเจดียแหงน้ี ภายในเจดียมี
พระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอ่ิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก 

 
หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจาก
บริเวณตนน้ําท่ีอุดมไปดวยดอกไมป�าท่ีสงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายส้ันๆ บนเรือทางจะ
ไดชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน และนักรองชาวเวียดนามท่ีจะมาขับกลอมบทเพลงให
ทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที ่ THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 

วันท่ี 3 
พระราชวังเว – ขึ้นกระเชาสูบานาฮิลล – อุโมงคเก็บไวน – สวนดอกไมฝร่ังเศส – 
สะพานทอง                                                                                                                            
(B/L/D)                                                                                                         



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ท่ีสรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนท่ีรับรองเช้ือ
พระวงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานท่ีจัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตง
อยางวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามันครัง่สีแดงและลวดลายสี
ทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน 

 
นําทานสูเมืองตากอากาศข้ึนช่ือแหงดานัง บานาฮิลล ต้ังหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเท่ียวตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคมต้ังแตป 1919 หลังจากจบ
สงครามฝร่ังเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ทําใหบา
นาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมือง
ทองเท่ียวตากอากาศแหงน้ีอีกคร้ังในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอยฟ�า 
ท่ีมีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน้ําทะเล เพ่ือใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขา   



 

 

 
 เดินทางถึงบานาฮิลล นําทาน น่ังรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพ่ือเขาชม อุโมงคเก็บไวน บน
ยอดเขาบานาฮิลล เปนสถานท่ีเก็บไวนท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค 
จะมีอุณหภูมิอยูท่ี 16 ถึง 20 องศา วากันวาเปนอุณหภูมิท่ีดีสําหรับการบมไวน 
สถานท่ีแหงน้ีถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ 
และสรางขึ้นต้ังแตป 1923 สมัยลาอาณานิคมของฝร่ังเศษ 
หลังจากน้ันเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ท่ีมีมุม
ถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย 
นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซึ่งอยู
บนเขาบานาฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ต้ังอยูในตําแหนงที่
โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทาน
สามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลลในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองดานัง 



 

 

 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บนบานาฮิลล (อาหารแบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ) 
พักที่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานาฮิลส 
 

วันท่ี 4 
สวนสนุกแฟนตาซี พารค – วัดหลินอ๋ึง – หาดหมีเค – หมูบานแกะสลักหินออน – ตลาด
ฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                       
(B/L/-)                                                                                                         

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันอิสระทานท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พารค (ราคาทัวรรวมคาเครือ่งเลนภายในสวน
สนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง และเคร่ืองเลนท่ีใชระบบหยอดเรียญ) ซึ่ง
มีเคร่ืองเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับ
บานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของ
สวนสนุก ไดเวลานําทานน่ังกระเชากลับสูดานัง สมควรแกเวลานําทานน่ังกระเชาลงสู
ดานลาง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลท่ีต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง
ชนภูเขา ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรกัษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต 
ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณทาทางท่ีถายทอด
อารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม 

  
นําทานชม หาดหมีเค เปนหาดที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาด
ทรายขาวทอดยาวและน้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดรับความสนใจไปทั่วโลก
ในชวงสงครามเวียดนาม เม่ือทหารอเมริกันใชเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ และเรียก
หาดน้ีวาหาดไชนา หลังจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เปนท่ีนิยมในหมูคนทองถิ่น
และนักทองเท่ียว และมีรีสอรตหรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของ
ชาวบานท่ีทําประมงแถวๆน้ีลอยลําอยู อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจ 



 

 

 
ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมือง
ดานังท่ีมีช่ือเสียงโดงดงัไปทั่วโลกในเร่ืองงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทาน
สามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหลาน้ีเพ่ือเอากลับไปเปนของฝาก หรือซ้ือ
กลับไปเปนของประดบัในบาน  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ต้ังอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกล
จากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม 
มีท้ังของสดของแหง พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของที่ระลึก เส้ือผาตางๆ 
ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก 
ไดเวลาสมควรพาทุกทานสูสนามบิน 

18.55   เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร บางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG998  
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

20.45    เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความ
ประทับใจ 

 
เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และพักแบบครอบครัว 
 (บานาฮิลลไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน)  
1. เด็กอายุต่ํากวา 11 ป และสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริมเตียง ไม

คิดเพ่ิม 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง ) ไมคิดเพ่ิม 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ช้ัน 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง ) เพ่ิม 600 บาท ตอ

ทาน 



 

 

4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 2,000 บาท ตอทาน 
 
หมายเหตุ : เน่ืองจากเปนชวง High Season ของทางประเทศเวียดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 
2562) ทําใหหอง FAMILY SUPERIOR มีคอนขางจํากัด หากทานประสงคจะพักหองดังกลาว 
กรุณาสอบถามหองพักมาทางบริษัทกอนทําการจองทัวร 
  

 
************************************************* 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตัว๋ภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 
อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 
04-07 กันยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
02-05 ตุลาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07-10 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

08-11 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
01-04 ธันวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

20-23 ธันวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท **  



 

 

(ไมมีท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน BANGKOK 
AIRWAYS อนุญาตให   
  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  
   เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเงื่อนไขของสายการ   
   บิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    



 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี 
กรุณาชําระเงินในวันถดัไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงนิตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวน



 

 

จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน 
เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 



 

 

เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสตัว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 



 

 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากท่ีสุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 



 

 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 


