
 

 

รหัสทัวร GS1903041 

ทัวรเวียดนามกลาง บานาฮิลล ดานัง 2 สวนสนุก 4 วัน 3 คืน (VN) 
สะพานมังกร   สะพานแหงความรัก   เมืองโบราณฮอยอัน   ลองเรือกระดง 

สะพานมือสีทอง   สวนสนกุแฟนตาซี พารค   สวนดอกไมฝรั่งเศส 
SUNWORLD DANANG WONDERS   บานาฮิลล   วัดหลินอ๋ึง   โบสถสีชมพู 
ตลาดฮาน   ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองฮอยอัน 

 



 

 

บินดวยสายการบิน เวียดนามแอรไลน : ขึน้เคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
VN626 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 18.00 – 19.40  
VN627 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 15.20 – 17.00 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 23 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

 
DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก                 (-/-/D) 

15.00  พรอมกันที่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว L เวียดนามแอรไลน 
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน  

18.00  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดนามแอรไลน 
เที่ยวบินที่ VN626 
19.40 เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจาก

ผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่ง
เติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบ
สูงตอนกลางของเวียดนาม 
นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ประดับตกแตงดวยรูปหัวใจและทําให
เห็นวิว สะพานมังกร อยางชัดเจนอีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 
666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง 
เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน 
Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พน
นํ้า (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

 



 

 

 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GIC LAND HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   

 

DAY 2 
ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอยอัน – ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองฮอยอัน -  SUNWORLD 
DANANG WONDERS  (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นําทานสัมผัสกับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ 
ที่ตั้งอยูในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวนมะพราวและมีแมนํ้าลอมรอบ ในชวงสมัย
สงครามนั้นจะเปนที ่พักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี ่จะ
ประกอบอาชีพทําประมงเปนหลัก หลังจากนั้นนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง 

DRAGON BRIDGE 



 

 

ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทองถิ่น และระหวางที่ลองเรือกระดง
อยูนั ้นชาวบานที่นี ้ก็จะมีการขับรองพลงพื้นเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพื่อ
ประกอบเปนจังหวะดนตรี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ กุงมังกรและไวนแดง 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน สัญลักษณอยางหนึ่งของเมืองฮอยอันที่คุณ
ตองมาชมคือ สะพานญี่ปุ�น ไดรับการกอสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 400 กวาปที่
แลวและที่คุณพลาดไมไดคือ บานเลขที่101 เปนบานของจีนในตระกูล Tan Ky 
นับเปนบานไมที่เกาแกและสวยงามที่สุดของเมืองฮอยอัน สรางขึ้นมาเมื่อ 75 ปที่แลว
อยูกันมา 5 ช่ัวอายุคน 

 
 
 
 
 
 
 

BAMBOO BASKET BOAT 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทาน ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองฮอยอัน ใหทานไดเลือกซื้อของฝากคนที่ทานรัก  
จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณทองเที่ยวทั่วเอเชียไปในสวนสนุกของเมืองดานัง 
Asia Park Sun World Da Nang Wonders (รวมคาเคร่ืองเลนทุกอยางแลว) 
เครื ่องเลนและสิ่งที ่นาสนใจภายในสวนสนุกเอเชีย พารค ที่มีพื ้นที่กวามากกวา 
800,000 ตารางเมตรแหงน้ีจะทําใหคุณเพลิดเพลินไดทั้งวัน จากน้ันจึงกาวหนาเขาสู
โซนวัฒนธรรมที่ยก เมืองจําลอง 10 ประเทศ มาไว ใหคุณเพลิดเพลินไปกับการเลน
เครื่องเลนและเยี่ยมชมสิ่งที่นาสนใจไดแบบไมจํากัด ชิงชาสวรรค SUN WHEEL , 
น่ังรถราง , GOLDEN SKY TOWER ที่ใหญที่สุดในเวียดนาม  
 
 
 

HOI AN ANCIENT TOWN 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติในสวนสนุก 
พักที่ GIC LAND HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
 ขึ้นกระเชาสูบาฮิลล – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พารค - สวนดอกไมฝร่ังเศส – 
น่ังรถราง - โรงเก็บไวน  (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู เมืองตากอากาศขึ ้นชื ่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั ้งหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลงทองเที่ยว
ตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที ่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสรางบานพักและ

SUN WHEEL 



 

 

โรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได
พายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบานาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปน
เวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศแหงนี้อีก
ครั้งในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอยฟ�า ที่มีความสูงถึง 5,801 จาก
ระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติบนบานา
ฮิลล 

นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา
ฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงาม

CABLE CAR 



 

 

เปนอีกจุดทองเท่ียวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลลใน
วิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นอิสระทานที่ สวนสนุก แฟนตาซี พารค (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุก
เครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี ้ผึ ้ง และเครื่องเลนที่ใชระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมีเครื่องเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ 
เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก นําทาน น่ังรถไฟ
โบราณขึ้นเขาเพ่ือเขาชมอุโมงคเก็บไวน บนยอดเขาบานาฮิลล เปนสถานที่เก็บไวนที่มีความลึก
ลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค จะมีอุณหภูมิอยูที่ 16 ถึง 20 องศา วากันวาเปนอุณหภูมิที่ดี
สําหรับการบมไวน สถานที่แหงน้ีถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

GOLDEN BRIDGE 



 

 

ฝรั่งเศษ และสรางขึ้นตั้งแตป 1923 สมัยลาอาณานิคมของฝรั่งเศษ  หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม 
โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลาย
พันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  
เพ่ือไมเปนการรบกวนอิสระเดินเท่ียวและมื้ออาหารบนบานาฮิลลตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พักที่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานาฮิลส 
 
 
 
 

BANA HILLS 



 

 

DAY 4 
บานาฮิลล – วัดหลินอึ๋ง – โบสถสีชมพู – ตลาดฮาน - สนามบนิดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูง
ใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลท่ีต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลัง
ชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก
ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต 
ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอด
อารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LADY BUDDHA 



 

 

จากน้ันนําทานชม โบสถคริสตสีชมพู (Danang Cathedral)  ต้ังอยูบนถนน Tran 
Phu ใจกลางเมืองดานัง  ตัวอาคารโบสถเปนสถาปตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูออน
ทั้งหลัง โบสถแหงนี้สรางขึ้นสมัยตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสและเปนโบสถแหง
เดียวในเมืองดานังทําใหที่น่ีเปนศูนยรวมหลักของชาวคริสตในเมือง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู  ตลาดฮาน ตั ้งอยู ริมแมนํ ้าฮานไมไกลจากสะพานขามแมนํ ้า 
ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ้าเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแหง 
พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของที่ระลึก เสื้อผาตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝาก 
ไดเวลาสมควรพาทุกทานสูสนามบิน 

DANANG CATHEDRAL 



 

 

15.20   เหินฟ�าสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เวียดนามแอรไลน เที่ยวบินที่ 
VN627  
17.00    เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

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

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบนิ
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

** 
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 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม 

อัตรา หองละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
07 - 10 พฤศจิกายน  13999 13999 13999 2500 6500 
09 - 12 พฤศจิกายน  12999 12999 12999 2500 6500 
14 - 17 พฤศจิกายน  13999 13999 13999 2500 6500 
21 - 24 พฤศจิกายน  13999 13999 13999 2500 6500 
28 พฤศจิกายน - 01 

ธันวาคม  13999 13999 13999 2500 6500 



 

 

30 พฤศจิกายน - 03 
ธันวาคม 12999 12999 12999 2500 6500 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
08 - 11 ธันวาคม  13999 13999 13999 2500 6500 
12 - 15 ธันวาคม  13999 13999 13999 2500 6500 
21 - 24 ธันวาคม 13999 13999 13999 2500 6500 
24 - 27 ธันวาคม  13999 13999 13999 2500 6500 
28 - 31 ธันวาคม  17999 17999 17999 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 
06 – 09 มกราคม 13999 13999 13999 2500 6500 
13 – 16 มกราคม 13999 13999 13999 2500 6500 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
10 – 13 กุมภาพันธ 13999 13999 13999 2500 6500 
13 – 16 กุมภาพนัธ 13999 13999 13999 2500 6500 
17 – 20 กุมภาพนัธ 13999 13999 13999 2500 6500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
06 – 09 มีนาคม 13999 13999 13999 2500 6500 
16 – 19 มีนาคม 13999 13999 13999 2500 6500 
23 – 26 มีนาคม 13999 13999 13999 2500 6500 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   

 
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 
USD. (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง บั ต ร โ ด ย ส า ร  ไ ม  ว  า เ ท ี ่ ย ว ใ ด  เ ท ี ่ ย ว ห น่ึ ง   
กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน 
ตามที่ตามที่ตาราอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเน ียมการโหลดกระเป �าสัมภาระลงใต ท องเคร ื ่องบิน สายการบิน VITENAM 
AIRLINES อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. 
(1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาที่จะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน

โปรแกรม 
 คาอาหาร ตามรายการที ่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

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

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั ้งนี ้ข ึ ้นอยู กับสายการบิน และ รุ นของเครื ่องบินแตละไฟลทที ่ใช บิน ซึ ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ 
กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที 
หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพี
เรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวน
จํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็ม
จํานวน เทาน้ัน  



 

 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ
คาบริการที่ชําระแลว 

 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณา
สอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
เง่ือนไขสําคัญอืน่ๆทีท่านควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื ่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

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

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม



 

 

สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจ าย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  



 

 

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 


