
 

 

รหัสทัวร GS1903777 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง เว ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (PG) 
สะพานมังกร   เมืองโบราณฮอยอัน   ลองเรือกระดง   วัดเทียนมู   ตลาดดองบา 
ลองเรือมังกรแมนํา้หอม   พระราชวังเว   ขึ้นกระเชาสูบานาฮิลล   สะพานสีทอง 
สวนดอกไมฝร่ังเศส   โรงเก็บไวน   สวนสนกุแฟนตาซีพารค   วัดหลินอึ๋ง 
หาดหมีเค   หมูบานแกะสลักหินออน 

 



 

 

บินดวยสายการบิน บางกอกแอรเวย (PG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
PG 997 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 16.20 – 18.10 
PG 998 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 18.55 – 20.45 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 
 
วันแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก                      
13.30  พรอมกันที ่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 แถว F บางกอกแอรเวย 

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกทาน
สามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดบริเวณเกท 
D7 ของสายการบิน กอนเวลา BOADING TIME ) 

 
 
 
 
 
 
 

16.20  เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวยเที่ยวบินที่ 
PG997 (สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง) 

 
 
 
 
 



 

 

18.10 เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน
ขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยาง
รวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของ
เวียดนาม 
นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานที่ประดับตกแตงดวยรูปหัวใจและทําใหเห็นวิว 
สะพานมังกร อยางชัดเจนอีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอสองฟาก
ฝم�งของแมนํ้าฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 
38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของ
เมืองดานัง ซึ่งมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนนํ้า (วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 ทุม 
มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที)              พิเศษ ใหทานเลือกชุดอาวใหญ!!! 

 
 
 

 
 
 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ GICLAND HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   

 
วันที่ 2   เมืองโบราณฮอยอัน - ลองเรือกระดง – รานไมไผ – วัดเทียนมู – ตลาดดองบา – 

ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม    
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

             เดินทางสูเมือง ฮอยอัน ตั้งอยูบนฝم�งแมนํ้าทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาที่
เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ํา
ตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพ
บานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและ
รัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทาง
ประวัติศาสตรของเวียดนาม 

             นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสเีขียว 
และเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรง 

 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานขอพร ศาลเจาโบราณ เปนศาลเจาที่เกาแกของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง
สรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบน
ถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน นําทานเดินทางสู 
บานเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง  
หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สราง
ดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา 
ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลาย
สวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก 
รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองนี้มีเสนห



 

 

มาก บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการ
อนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลา
ประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 

 ออกเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นําทานสัมผสักับประสบการณใหมในหมูบานเล็กๆ ที่ต้ังอยู
ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเปนสวนมะพราวและมีแมนํ้าลอมรอบ ในชวงสมัยสงครามนั้นจะ
เปนที่พักของเหลาทหารหาญ ในปจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทําประมง
เปนหลัก  

 
หลังจากนั้นนําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของ
ชาวทองถิ่น และระหวางที่ลองเรือกระดงอยูนั้นชาวบานที่นี้ก็จะมีการขับรองพลงพื้นเมือง 
และนําไมพายเรือมาเคาะเพ่ือประกอบเปนจังหวะดนตรี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกร 
นําทานออกเดินทางสู เมืองเว ตั้งอยูใจกลางของประเทศเวียดนาม อยูหางจากชายฝم�งทะเล 
12 กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ป 
ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 ญี่ปุ�นก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจา
เบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหนึ่งของเวียดนามใต ตามการแบง
ประเทศออกเปน 2 สวน และไดเส่ือมสลายลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเว
ดึงดูดนักทองเที ่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหที ่ไรกาลเวลาของ
สถาปตยกรรมที่ลํ้าคามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝم�งแม
น้ําหอมดวย 



 

 

ระหวางทางนําทานแวะ รานไมไผ นําทานเลือกซื ้อผลิตภัณฑจากเยื่อไมไผของขึ ้นช่ือ
ประเทศเวียดนามนําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละช้ัน
หมายถึงชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา มีรูปปم�นเทพเจา 6 องคคอยปกป�องเจดียแหงน้ี 
ภายในเจดียมีพระสังกัจจายนปดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตู
กระจก 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดของแมนํ้าหอมมาจาก
บริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมป�าที่สงกลิ่นหอม เปนแมนํ้าสายส้ันๆ บนเรือทางจะไดชม
การแสดงดนตรีพื้นบาน และนักรองชาวเวียดนามที่จะมาขับกลอมบทเพลงใหทานได
สนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  นําทุกทานเดินทางตอไปยัง ตลาด
ดองบา เปนตลาดสินคาขนาดใหญที่อยูติดกับแมน้ําหอม ใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝาก 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   

 
วันที่3    พระราชวังเว – รานเยื่อไม - ขึ้นกระเชาสูบานาฮิลล – สะพานสีทอง –  
 สวนดอกไมฝรั่งเศส – น่ังรถราง – โรงเก็บไวน     
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเชื้อพระ
วงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตร
สวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยนํ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนัก
หลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน นําทานแวะ รานเยื่อไม 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานสู เมืองตากอากาศขึ ้นชื ่อแหงดานัง บานาฮิลล ตั ้งหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลงทองเที่ยว
ตากอากาศมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที ่ 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสรางบานพักและ
โรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแตป 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได
พายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบานาฮิลลถูกทิ้งรางมาเปน
เวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมืองทองเที่ยวตากอากาศแหงนี้อีก
ครั้งในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอยฟ�า ที่มีความสูงถึง 5,801 จาก
ระดับน้ําทะเล เพ่ือใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขา   

 
 
 
 
 



 

 

เดินทางถึงบานาฮิลล นําทาน น่ังรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพ่ือเขาชม อุโมงคเก็บไวน บนยอด
เขาบานาฮิลล เปนสถานที่เก็บไวนที ่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค จะมี
อุณหภูมิอยูที่ 16 ถึง 20 องศา วากันวาเปนอุณหภูมิที่ดีสําหรับการบมไวน สถานที่แหงน้ี
ถูกเรียกวา “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสรางขึ้น
ต้ังแตป 1923 สมัยลาอาณานิคมของฝรั่งเศษ 
หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมสไตล
ฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุมถายรูปนารักๆ 
ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบน
เขาบานาฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ตั้งอยูในตําแหนงที่โดดเดน
เห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถถายรูป
ภาพวิวเขาบานาฮิลลในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม หลังจากนั้นนําทาน
เดินทางกลับสู เมืองดานัง 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานาฮิลส 
                **อาจมีการสลับคืนท่ีนอนบนบานาฮิลล** 
 
วันที่ 4    สวนสนุกแฟนตาซี พารค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมูบานแกะสลักหินออน-              

สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระทานที่ สวนสนุก แฟนตาซี พารค (ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลนภายในสวนสนุกทุก
เครื่องเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง และเคร่ืองเลนที่ใชระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมีเคร่ืองเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมส
สนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก ไดเวลานํา
ทานน่ังกระเชากลับสูดานัง สมควรแกเวลานําทานน่ังกระเชาลงสูดานลาง 

 
 
 
 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญ
ยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา 
ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึง
มีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 
18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่ง
แฝงไวดวยคติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม หาดหมีเค เปนหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอด
ยาวและนํ้าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรับความสนใจไปทั่วโลกในชวงสงครามเวียดนาม 
เมื่อทหารอเมริกันใชเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ และเรียกหาดนี้วาหาดไชนา หลังจาก
สงครามสิ้นสุดลง ชายหาดน้ีก็เปนที่นิยมในหมูคนทองถิ่นและนักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรู
ผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของชาวบานที่ทําประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู 
อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ  ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลัก
หินออน ซึง่เปนหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเร่ืองงาน
ฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหลาน้ีเพื่อ
เอากลับไปเปนของฝาก หรือซื้อกลับไปเปนของประดับในบาน  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเวลาสมควรพาทุกทานสูสนามบิน 
18.55  เหินฟ�าสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG998  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
20.45   เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พรอมความประทับใจ 
 
เงื่อนไขสําหรับพักบนบานาฮิลล 3 ทาน และพักแบบครอบครัว (บานาฮิลลไมมีหองพกัสําหรับ 

3 ทาน) 
1. เด็กอายุตํ่ากวา 11 ป และสูงไมเกิน 120 เซนติเมตร พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมเสริม

เตียง ไมคิดเพ่ิม 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง ) พัก 3-4 ทาน เพ่ิม 400 บาท 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง ) เพ่ิม 600 บาท 

ตอทาน 
4. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบานาฮิลล เพ่ิม 2,000 บาท ตอทาน 
หมายเหตุ : เนื่องจากเปนชวง High Season ของทางประเทศเวียดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 

2563) ทําใหหอง FAMILY SUPERIOR มีคอนขางจํากัด หากทานประสงคจะพัก
หองดังกลาว กรุณาสอบถามหองพักมาทางบริษัทกอนทําการจองทัวร 

 



 

 

************************************************* 
 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั ้งกอนทําการออกตั ๋วเน ื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล ี่ยนไฟลท หร ือ เวลาบิน โดยไม ได แจ งให ทราบลวงหนา ท านใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 
**โปรแกรมทัวรอาจมีการปรับเปลี่ยนพักที่ดานัง 2 คืนทานสามารถตรวจสอบไดจากวันเดินทาง
ในโปรแกรม** 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ

2-3 ทาน 
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง(เด็ก
อายุไมเกิน 12 

ป)     อัตราทาน
ละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กไมมีเตียง
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป)

อัตราทานละ 

พักเดีย่วเพ่ิม
อัตรา หองละ

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือนมกราคม 2563 
01 – 04 
มกราคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 

02 – 05 
มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

03 – 06 
มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

04 – 07 
มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 



 

 

07 – 10 
มกราคม 13999 13999 13999 4,000 7,500 

09 – 12 
มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

11 – 14 มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 
12 – 15 
มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

14 – 17 
มกราคม 13999 13999 13999 4,000 7,500 

17 – 20 
มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

18 – 21 
มกราคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

31 มกราคม – 
03 กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
01 – 04 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

02 – 05 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

04 – 07 
กุมภาพันธ 13999 13999 13999 4,000 7,500 

06 – 09 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 



 

 

08 – 11 
กุมภาพันธ 15999 15999 15999 4,000 7,500 

10 – 13 
กุมภาพันธ 15999 15999 15999 4,000 7,500 

11 – 14 
กุมภาพันธ 13999 13999 13999 4,000 7,500 

12 – 15 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

15 – 18 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

16 – 19 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

17 – 20 
กุมภาพันธ 13999 13999 13999 4,000 7,500 

19 – 22 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

20 – 23 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 

25 – 28 
กุมภาพันธ 

พักดานัง 2 คืน 

 
13999 

 
13999 

 
13999 

 
4,000 

 
7,500 

26 – 29 
กุมภาพันธ 14999 14999 14999 4,000 7,500 



 

 

27 กุมภาพันธ – 
01 มีนาคม 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

28 กุมภาพันธ – 
02 มีนาคม 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

29 กุมภาพันธ – 
03 มีนาคม 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
01 – 04 มีนาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 
03 – 06 มีนาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 
04 – 07 มีนาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 
06 – 09 มีนาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 
10 – 13 มีนาคม                 
พักดานัง 2 คืน 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

11 – 14 มีนาคม         
พักดานัง 2 คืน 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

12 – 15 มีนาคม 
พักดานัง 2 คืน 

 
15999 

 
15999 

 
15999 

 
4,000 

 
7,500 

13 – 16 มีนาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 
14 – 17 มีนาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 
15 – 18 มีนาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 
17 – 20 มีนาคม 
พักดานัง 2 คืน 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

24 – 27 มีนาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 



 

 

25 – 28 มีนาคม 
พักดานัง 2 คืน 

 
15999 

 
15999 

 
15999 

 
4,000 

 
7,500 

26 – 29 มีนาคม 15999 15999 15999 4,000 7,500 
27 – 30 มีนาคม 
พักดานัง 2 คืน 

 
15999 

 
15999 

 
15999 

 
4,000 

 
7,500 

29 มีนาคม – 01 
เมษายน 

 
15999 

 
15999 

 
15999 

 
4,000 

 
7,500 

31 มีนาคม – 03 
เมษายน 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
01 – 04 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

04 – 07 
เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 

05 – 08 
เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 

06 – 09 
เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 

07 – 10 
เมษายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

08 – 11 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 
09 – 12 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

12 – 15 เมษายน 18999 18999 18999 4,000 7,500 
13 – 16 เมษายน 17999 17999 17999 4,000 7,500 



 

 

14 – 17 เมษายน 17999 17999 17999 4,000 7,500 
15 – 18 เมษายน 16999 16999 16999 4,000 7,500 
16 – 19 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

17 – 20 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

18 – 21 เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 
19 – 22 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

20 – 23 
เมษายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

21 – 24 
เมษายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

23 – 26 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

24 – 27 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

25 – 28 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

26 – 29 
เมษายน 15999 15999 15999 4,000 7,500 

วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2563 
07 – 10 

พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

08 – 11 
พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 



 

 

14 – 17 
พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

15 – 18 
พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

22 – 25 
พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

28 – 31 
พฤษภาคม 14999 14999 14999 4,000 7,500 

29 พฤษภาคม – 
01 มิถุนายน 

 
14999 

 
14999 

 
14999 

 
4,000 

 
7,500 

วันเดินทางเดือน มิถนุายน 2563 
03 – 06 
มิถุนายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

04 – 07 
มิถุนายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

18 – 21 
มิถุนายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

19 – 22 
มิถุนายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

26 – 29 
มิถุนายน 14999 14999 14999 4,000 7,500 

 
** อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง



 

 

พอใจของทาน โดยสวนนี ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  3,900 บาท **  
(ไมมีที่นั่งบนเคร่ืองบิน และไมมีเตียง)   
 

อัตราคาบริการนี้ รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงค าภาษีสนามบินและคาภาษีน ํ ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด 
Upgrade หรือเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใดเที่ยวหนึ่งกรุณาติดตอเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบินตามที่ตามที่ตาราง
อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน BANGKOK 
AIRWAYS อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนักไมเกิน 
20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไม เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แต
ทั้งน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

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

ใน  โปรแกรม 
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม    
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 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 วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูท่ีสายการบนิเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 1 

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



 

 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วันกอน

เดินทาง ** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่

ชําระ             แลว 
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่

ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองท่ีพัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว 
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย 
กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนคร้ังที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

เง่ือนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง 
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลีย่นแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที ่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตร
โดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมี
การปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฤดูกาล 
สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตอง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

 กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  



 

 

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอน
กับเจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเลื ่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบ ุ

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 



 

 

หรือ สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยว
ใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
สามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด 
กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดย
ใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่
ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร 
(ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 
วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกัน
ใหมากที่สุด  



 

 

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี ่ยว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพัก
แตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , 
การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 


