
 

 

รหัสทัวร  GS1904035 
ทัวรเวียดนามกลาง  ดานัง ฮอยอัน 2 สวนสนุก 4 วัน 3 คืน (PG) 
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก 
หมูบานแกะสลักหินออน – ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอยอัน 
สวนสนุก SUNWORLD DANANG WONDER   
ข้ึนกระเชาสูบานาฮิลล – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พารค 
สวนดอกไมฝร่ังเศส – น่ังรถราง - โรงเก็บไวน   
วัดหลินอ๋ึง – รานเย่ือไผ – ตลาดฮาน  
โบสถคริสตสีชมพู – ชอปปم�ง VINCOM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บินดวยสายการบิน บางกอกแอรเวย (PG) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
PG 997 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 16.25 – 18.05 
PG 998 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 18.55 – 20.45 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน)  
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 
 
DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก                      
(-/-/D) 
13.30  พรอมกันท่ีสนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว F บางกอกแอรเวย 

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

16.25   เหินฟ�าสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย 
เที่ยวบินที่ PG997 

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
18.05 เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป�าสัมภาระ หลังจากผาน

ขั้นตอนตรวจคนเขาเมือง เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอยาง
รวดเร็วท้ังขนาดและความสําคัญซ่ึงต้ังอยูระหวางชายฝم�งทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของ
เวียดนาม 

 นําทานชม สะพานแหงความรัก เปนสะพานท่ีประดับตกแตงดวยรูปหัวใจและทําใหเห็น
วิว สะพานมังกร อยางชัดเจนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหงใหม สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 
เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เช่ือมตอ



 

 

สองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมังกรแหงน้ีเปน Landmark แหง
ใหมของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปم�นที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนน้ํา (วันเสาร-อาทิตย
เวลา 3 ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที) 

 
 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 

DAY 2 
 หมูบานแกะสลักหินออน – ลองเรือกระดง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุก SUNWORLD 
DANANG WONDER  (B/L/D) 

DRAGON BRIDGE 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซ่ึงเปนหมูบานแหงหน่ึงอยูในตัวเมืองดานังท่ีมี
ช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในเร่ืองงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก ทานสามารถ
บันทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลักเหลาน้ีเพื่อเอากลับไปเปนของฝาก หรือซ้ือกลับไปเปนของ
ประดับในบาน นําทานทํากิจกรรม ลองเรือกระดง ทานจะไดรับชมวัฒนธรรมอันสวยงาม
ของชาวทองถ่ิน และระหวางที่ลองเรือกระดงอยูน้ันชาวบานท่ีน้ีก็จะมีการขับรองพลง
พื้นเมือง และนําไมพายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเปนจังหวะดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณฮอยอัน สัญลักษณอยางหน่ึงของเมืองฮอยอันท่ีคุณตอง

มาชมคือ สะพานญ่ีปุ�น ไดรับการกอสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเม่ือ 400 กวาปท่ีแลวและท่ี
คุณพลาดไมไดคือ บานเลขที่101 เปนบานของจีนในตระกูล Tan Ky นับเปนบานไมท่ี
เกาแกและสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอัน สรางข้ึนมาเม่ือ 75 ปท่ีแลวอยูกันมา 5 ช่ัวอายุ
คน  

 
 
 
 
 
 

HOI AN ANCIENT TOWN 



 

 

 
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณทองเท่ียวท่ัวเอเชียไปในสวนสนุกของเมืองดานัง Asia 
Park Sun World Da Nang Wonders (รวมคาเคร่ืองเลนทุกอยางแลว) เคร่ือง
เลนและส่ิงท่ีนาสนใจภายในสวนสนุกเอเชีย พารค ท่ีมีพื้นท่ีกวามากกวา 800,000 
ตารางเมตรแหงน้ีจะทําใหคุณเพลิดเพลินไดท้ังวัน จากน้ันจึงกาวหนาเขาสูโซนวัฒนธรรม
ที่ยก เมืองจําลอง 10 ประเทศ มาไว ใหคุณเพลิดเพลินไปกับการเลนเคร่ืองเลนและ
เย่ียมชมส่ิงท่ีนาสนใจไดแบบไมจํากัด ชิงชาสวรรค SUN WHEEL , น่ังรถราง , 
GOLDEN SKY TOWER ที่ใหญที่สุดในเวียดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติในสวนสนุก 
พักที่ GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 

SUN WHEEL 



 

 

 
DAY 3 
 ข้ึนกระเชาสูบานาฮิลล – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พารค - สวนดอกไมฝรั่งเศส – น่ัง
รถราง - โรงเก็บไวน  (B/L/D) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูเมืองตากอากาศข้ึนช่ือแหงดานัง บานาฮิลล ต้ังหางจากเมืองดานังออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเปนหลง
ทองเท่ียวตากอากาศมาต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยไดเกิดแนวคิดการสราง
บานพักและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมัยอาณานิคมต้ังแตป 1919 หลังจากจบสงคราม
ฝร่ังเศสไดพายแพและเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศ ทําใหบานาฮิลลถูกท้ิง
รางมาเปนเวลานาน ปจจุบันรัฐบาลเวียดนามไดกลับมาบูรณะเปนเมืองทองเท่ียวตาก
อากาศแหงน้ีอีกคร้ังในป 2009 พรอมกับไดมีการสราง กระเชาลอยฟ�า ท่ีมีความสูงถึง 
5,801 จากระดับน้ําทะเล เพื่อใชเปนเสนทางสําหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานา
ฮิลล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CABLE CAR 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ�ตนานาชาติบนบานาฮิลล 
นําทานชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลงทองเท่ียวใหมลาสุดซ่ึงอยูบน
เขาบานาฮิลส เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว ต้ังอยูในตําแหนงท่ีโดด
เดนเห็นชัด สวยงามเปนอีกจุดทองเท่ียวนึงท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทานสามารถ
ถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลลในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอยางเต็มอ่ิม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันอิสระทานท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พารค (ราคาทัวรรวมคาเคร่ืองเลนภายในสวน
สนุกทุกเคร่ืองเลน ยกเวนพิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้ง และเคร่ืองเลนท่ีใชระบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมี
เคร่ืองเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง 
เกมสสนุกๆ เคร่ืองเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของท่ีระลึกของสวนสนุก นํา
ทาน น่ังรถไฟโบราณข้ึนเขาเพ่ือเขาชมอุโมงคเก็บไวน บนยอดเขาบานาฮิลล เปน
สถานท่ีเก็บไวนท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค จะมีอุณหภูมิอยูท่ี 16 ถึง 
20 องศา วากันวาเปนอุณหภูมิท่ีดีสําหรับการบมไวน สถานท่ีแหงน้ีถูกเรียกวา “Debay 

GOLDEN BRIDGE 



 

 

Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสรางขึ้นต้ังแตป 1923 สมัยลา
อาณานิคมของฝร่ังเศษ  หลังจากน้ันเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม  LE JARDIN 
D’AMOUR สวนดอกไมสไตลฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยาง
สวยงาม ท่ีมีมุมถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเท่ียวบานา
ฮิลลตามอัธยาศัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู LOBSTER 
พักที่ GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา   
 
 
 
DAY 4 

BANA HILLS 



 

 

วัดหลินอ๋ึง – รานเย่ือไผ – ตลาดฮาน - โบสถคริสตสีชมพู – ชอปปم�ง VINCOM  - สนามบิน
ดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญ
ยืนโดดเดนสูงท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทําเลท่ีต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา 
ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรักษา 
หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมี
พระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณทาทางท่ีถายทอดอารมณทุกอยาง
ของมนุษยซ่ึงแฝงไวดวยคติธรรม  
 ระหวางทางนําทานแวะ รานเย่ือไผ นําทานเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากเยื่อไมไผของข้ึนช่ือ
ประเทศเวียดนาม จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ต้ังอยูริมแมน้ําฮานไมไกลจาก
สะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มีท้ัง
ของสดของแหง พวกปลาหมึกแหงปรุงรส กุงแหง และของท่ีระลึก เส้ือผาตางๆ ใหทานได
เลือกซ้ือเปนของฝาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LADY BUDDHA 



 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานชม โบสถคริสตสีชมพู (Danang Cathedral)  ต้ังอยูบนถนน Tran 
Phu ใจกลางเมืองดานัง  ตัวอาคารโบสถเปนสถาปตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูออนท้ัง
หลัง โบสถแหงน้ีสรางข้ึนสมัยตกเปนอาณานิคมของฝร่ังเศสและเปนโบสถแหงเดียวใน
เมืองดานังทําใหท่ีน่ีเปนศูนยรวมหลักของชาวคริสตในเมือง นําทานชอปปم�ง Vincom 
Center Shopping Mall ประกอบดวยหางสรรพสินคาสองแหงท่ีต้ังอยูตรงขามกัน
โดยมีถนนก้ันกลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A มีลักษณะอาคารทรงคฤหาสนในเสนหแบบ
บารอกของฝร่ังเศส ในขณะท่ีตึก B น้ันมีลักษณะเปนตึกกระจกระฟ�าในรูปแบบทันสมัย
พิเศษ ใหทานจับจายซ้ือของแบรนดช่ือดังตางๆ อาทิ Ralph Lauren, Armani และ 
Hugo Boss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเวลาสมควรพาทุกทานสูสนามบิน 

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

DANANG CATHEDRAL 



 

 

20.45    เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความ
ประทับใจ 
 
************************************************* 
** หากลูกคาทานใดที่จําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรด
แจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

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
เครื่องบินอัตรา 
ทานละ 

เดือน มกราคม 2563 

08 – 11 มกราคม 12989 12989 12989 2500 6500 

30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน กุมภาพันธ 2563 

05 – 08 กุมภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

18 – 21 กุมภาพันธ 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน มีนาคม 2563 
05 – 08 มีนาคม  13989 13989 13989 2500 6500 

18 – 21 มีนาคม 13989 13989 13989 2500 6500 

เดือน เมษายน 2563 
03 – 06 เมษายน 12989 12989 12989 2500 6500 



 

 

10 – 13 เมษายน 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน พฤษภาคม 2563 

02 – 05 พฤษภาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

21 – 24 พฤษภาคม 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน มิถุนายน 2563 
11 – 14 มิถุนายน 13989 13989 13989 2500 6500 

25 – 28 มิถุยายน 13989 13989 13989 2500 6500 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทานที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน ** 
 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ  4,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบินและไมมีเตียง)   
 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

  คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม
วาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน 
ตามที่ตามท่ีตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

  คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน BANGKOK 
AIRWAYS อนุญาตให   



 

 

  โหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึน
เคร่ืองบินไดน้ําหนักไม  
   เกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน 
(ตามเง่ือนไขของสายการ   
   บิน) ** 

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

  คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
  คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
 
อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ 

× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 
ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวัน
เช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยู
ท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 



 

 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังท่ี 1 

ทานละ 5,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณา
ชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมได
รับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทาน
จําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไป
ตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรม
ราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายใน
ระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการท่ีชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระ
แลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระ
มาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการ
เตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 



 

 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยาง
นอย 20 วัน กอนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับ
เจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
หักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวน
คร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

  คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด 
คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป  

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ท้ังน้ี กอนคอน
เฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปล่ียนแปลงได 

  กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัว
รถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายใน
ท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ 
ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อ
เช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆท้ังส้ิน   

  กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพื่อใหทางบริษัท



 

 

ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

  กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

  กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทาง
ใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

  หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

  อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน หาก
ตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

  ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน 
จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

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

สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให
เหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เม่ือ
แสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการของรถในแตละ
ประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีท่ี
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวน
ใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถ
เขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืนคาใชจายไมวา



 

 

สวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไป
ลวงหนาท้ังหมดแลว 

  กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนา
หน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง 
เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ
ทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน
ดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของ
แตละคณะ 

  เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพเิศษ) 
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอิน
พรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด  

  ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละ
แบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

  กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังส้ิน 

  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง  



 

 

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง 
ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมส่ิงของไว
ท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

  รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 


