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DAD04 SUNWORLD DANANG BANA 

HILLS (4D3N) 

สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG) 
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บินดว้ยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภมิู (BKK) 

PG 997 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานงั) 16.25 – 18.05 

PG 998 DAD(ดานงั) – BKK(กรุงเทพ) 18.55 – 20.45 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1            กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) – เมืองดานงั – สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั           (-/-/D) 

13.30  พรอ้มกนัท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว F บางกอกแอรเ์วย ์เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกทา่นสามารถใชบ้ริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK 

AIRWAYS ไดบ้ริเวณเกท D7 ของสายการบิน กอ่นเวลา BOADING TIME ) 

16.25   เหินฟา้สู ่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG997 

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

18.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผา่นข ัน้ตอนตรวจคนเขา้เมือง 

เมืองดานัง เป็นเมืองใหญอ่นัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วท ัง้ขนาดและความส าคญัซ่ึงตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝั่ง

ทะเลและท่ีราบสูงตอนกลางของเวียดนามน าทา่นชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานท่ีประดบัตกแตง่ดว้ยรูปหวัใจ

และท าใหเ้ห็นวิว สะพานมงักร อยา่งชดัเจนอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแหง่ใหม ่สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่

ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมตอ่สองฟากฝั่งของแมน่ ้าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 

มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น 

Landmark แห่งใหมข่องเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปปั้นท่ีมีหัวเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น ้า (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุม่ 

มงักรจะพน่น ้า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 2           หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – ล่องเรือกระดง้ – เมืองโบราณฮอยอนั – สวนสนุก SUNWORLD DANANG  

                    WONDER  (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นแหง่หน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานังท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงาน

ฝีมือ การแกะสลกัหินออ่น หินหยก ทา่นสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลกัเหลา่น้ีเพ่ือเอากลบัไปเป็นของฝาก 

หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น น าทา่นท ากิจกรรม ล่องเรือกระดง้ ทา่นจะไดร้ับชมวฒันธรรมอนัสวยงามของ

ชาวทอ้งถ่ิน และระหวา่งท่ีลอ่งเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน้ีก็จะมีการขบัรอ้งพลงพ้ืนเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพ่ือ

ประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 

DRAGON BRIDGE 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโบราณฮอยอนั สญัลกัษณอ์ยา่งหน่ึงของเมืองฮอยอนัท่ีคุณตอ้งมาชมคือ สะพานญ่ีปุ่น ไดร้ับ

การกอ่สรา้งโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปีท่ีแลว้และท่ีคุณพลาดไมไ่ดคื้อ บา้นเลขท่ี101 เป็นบา้นของจีนใน

ตระกูล Tan Ky นับเป็นบา้นไมท่ี้เกา่แกแ่ละสวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สรา้งขึ้นมาเม่ือ 75 ปีท่ีแลว้อยูก่นัมา 5 ชัว่

อายุคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นสมัผสัประสบการณท์อ่งเท่ียวท ัว่เอเชียไปในสวนสนุกของเมืองดานัง Asia Park Sun World Da Nang 

Wonders (รวมค่าเคร่ืองเล่นทุกอย่างแลว้) เคร่ืองเลน่และส่ิงท่ีน่าสนใจภายในสวนสนุกเอเชีย พาร์ค ท่ีมีพ้ืนท่ีกวา่

มากกวา่ 800,000 ตารางเมตรแหง่น้ีจะท  าใหคุ้ณเพลิดเพลินไดท้ ัง้วนั จากนั้นจึงกา้วหนา้เขา้สูโ่ซนวฒันธรรมท่ียก เมือง

HOI AN ANCIENT TOWN 
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จ าลอง 10 ประเทศ มาไว ้ใหคุ้ณเพลิดเพลินไปกบัการเลน่เคร่ืองเลน่และเย่ียมชมส่ิงท่ีน่าสนใจไดแ้บบไมจ่ ากดั ชิงชา้

สวรรค ์SUN WHEEL , นัง่รถราง , GOLDEN SKY TOWER ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติในสวนสนุก 

พกัท่ี GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3           ข้ึนกระเชา้สู่บาน่าฮิลล ์– สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ - สวนดอกไมฝ้รัง่เศส – นัง่รถราง – โรง 

                    เก็บไวน ์ (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสูเ่มืองตากอากาศขึ้นช่ือแหง่ดานัง บานาฮิลล ์ตัง้หา่งจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเ้วลาใน

การเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหลง่ทอ่งเท่ียวตากอากาศมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยไดเ้กิดแนวคิด

การสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แตปี่ 1919 หลงัจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ้ ่ายแพ ้

และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลบัประเทศ ท  าใหบ้านาฮิลลถู์กท้ิงรา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามได ้

SUN WHEEL 
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กลบัมาบูรณะเป็นเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศแหง่น้ีอีกครั้งในปี 2009 พรอ้มกบัไดมี้การสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีมีความ

สูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพ่ือใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับขึ้นไปยงัยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาติบนบาน่าฮิลล ์

น าทา่นชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเท่ียวใหมล่า่สุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่าฮิลส ์เป็นสะพานสี

ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดทอ่งเท่ียวนึงท่ีไดร้ับความนิยม

เป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลลใ์นวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม   

 

 

 

 

 

 

CABLE CAR 
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จากนั้นอิสระทา่นท่ี สวนสนุก แฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัร์รวมคา่เคร่ืองเลน่ภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเลน่ ยกเวน้

พิพิธภณัฑหุ์น่ข้ีผ้ึง และเคร่ืองเลน่ท่ีใชร้ะบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสข์อง

หนัง 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นุกๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนุก 

น าทา่น นัง่รถไฟโบราณข้ึนเขาเพ่ือเขา้ชมอุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮิลล ์เป็นสถานท่ีเก็บไวน์ท่ีมีความลึกลง

ไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 16 ถึง 20 องศา วา่กนัวา่เป็นอุณหภูมิท่ีดีส าหรับการบม่ไวน์ สถานท่ี

แหง่น้ีถูกเรียกวา่ “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศษ และสรา้งขึ้นตัง้แตปี่ 1923 สมยัลา่อาณา

นิคมของฝรั่งเศษ  หลงัจากนั้นเดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมี

ดอกไมห้ลากหลายพนัธุถู์กจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ท่ีมีมุมถา่ยรูปน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลือกถา่ยไดต้ามใจชอบ  อิสระ

เดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN BRIDGE 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนู LOBSTER 

พกัท่ี GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY 4            วดัหลินอ๋ึง – รา้นเย่ือไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถค์ริสตสี์ชมพ ู– ชอ้ปป้ิง VINCOM  - สนามบินดานงั –  

                      กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) (B/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แมก่วนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินออ่นสูงใหญยื่นโดดเดน่สูงท่ีสุดในเวียดนาม 

ซ่ึงมีท  าเลท่ีตัง้ดี หนัหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อ

พรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระ

อรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์า่ทางท่ีถา่ยทอดอารมณทุ์กอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม  

 ระหวา่งทางน าทา่นแวะ รา้นเย่ือไผ่ น าทา่นเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเย่ือไมไ้ผข่องขึ้นช่ือประเทศเวียดนาม จากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู ่ตลาดฮาน ตัง้อยูริ่มแมน่ ้าฮานไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแมน่ ้าเป็น

BANA HILLS 
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รูปปั้นหญิงสวยงาม มีท ัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมึกแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของท่ีระลึก เส้ือผา้ตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลือก

ซ้ือเป็นของฝาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นน าทา่นชม โบสถ์คริสตสี์ชมพู (Danang Cathedral)  ตัง้อยูบ่นถนน Tran Phu ใจกลางเมืองดานัง  ตวั

อาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคทาสีชมพูออ่นทัง้หลงั โบสถแ์หง่น้ีสรา้งขึ้นสมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

และเป็นโบสถแ์หง่เดียวในเมืองดานังท  าใหท่ี้น่ีเป็นศูนยร์วมหลกัของชาวคริสตใ์นเมือง น าทา่นชอ้ปป้ิง Vincom Center 

Shopping Mall ประกอบดว้ยหา้งสรรพสินคา้สองแหง่ท่ีตัง้อยูต่รงขา้มกนัโดยมีถนนกัน้กลางในเขตใจกลางเมือง ตึก A 

มีลกัษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะท่ีตึก B นั้นมีลกัษณะเป็นตึกกระจกระฟ้าใน

รูปแบบทนัสมยัพิเศษ ใหท้า่นจบัจา่ยซ้ือของแบรนดช่ื์อดงัตา่งๆ อาทิ Ralph Lauren, Armani และ Hugo Boss 
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ไดเ้วลาสมควรพาทุกทา่นสูส่นามบิน 

18.55   เหินฟา้สู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย ์เท่ียวบินท่ี PG998  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

20.45    เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

** หากลูกคา้ท่านใดท่ีจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ของบริษทั ทุก

ครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท่านใด

มีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้ริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้น้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ หอ้งละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเ่กิน 12 

ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไมเ่กิน 12 

ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา หอ้งละ 

ไม่ใชต้ัว๋

เคร่ืองบินอตัรา  

ท่านละ 

เดือน มกราคม 2563 

08 – 11 มกราคม 12989 12989 12989 2500 6500 

30 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์ 12989 12989 12989 2500 6500 

เดือน กุมภาพนัธ ์2563 

05 – 08 กุมภาพนัธ ์ 12989 12989 12989 2500 6500 

18 – 21 กุมภาพนัธ ์ 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 
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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 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้

มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง

ทุกท่านท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  4,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบินและไม่มีเตียง)   

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบ ัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) รวมถึงค ่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว ่าเ ท่ียวใด เ ท่ียวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค ่าใชจ้่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช ่ตั๋วเค ร่ืองบิน ตามท่ีตามท่ีตาราง  

  อตัราคา่บริการระบุ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนช้ิน แตท่ ัง้น้ีเจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเง่ือนไขของสายการ   

   บิน) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงแตล่ะสถานท่ีในโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    
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 ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางทอ่งเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท  าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ในหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทิปพนักงานขบัรถ หัวหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ่ ทริป ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 

ทา่น รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ัง้น้ีทา่นสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอ่นเดินทางทุกทา่น ท่ีสนามบิน ใน

วนัเช็คอิน 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน ้าหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินน้ันๆก าหนดหรือสมัภาระใหญเ่กินขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแตล่ะไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ าครั้งท่ี 1 ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากสง่

เอกสารยืนยนัการจอง 2 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะ

ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก  าหนด และหากทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่น

จ าเป็นตอ้งท  าจองเขา้มาใหม ่นั่นหมายถึงวา่ กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพี

เรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าบริการ เต็ม

จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดินทาง หากทา่นไมช่  าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทก  าหนด ทางบริษัท

จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนเงินมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท  าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึ่ง 15 วนั กอ่นออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ทวัร์เต็ม

จ านวน 100% 
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เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนเงินคา่บริการรอ้ยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 

     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดินทาง คืนคา่บริการรอ้ยละ 50 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระมาแลว้ท ัง้หมดทัง้น้ี ทางบริษัทจะ

หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตั๋ว

เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ และ คืนคา่ทวัร์สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน เชน่ สถานทูตปฏิเสธวีซา่ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดินทาง กรณี

แจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน

จริงท ัง้หมด ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัชว่งพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบั เจา้หนา้ท่ี

เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ้า่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ี

เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต ่า อยา่งนอ้ย 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก  าหนด คณะจะไมส่ามารถเดินทางได ้

หากผูเ้ดินทางทุกทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้กทา่นเดินทาง

ตามความประสงคต์อ่ไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอี่กครั้ง ท ัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทา่นลา

งานแลว้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

 กรณีท่ีทา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดตอ่สอบถามเพ่ือ

ยืนยนักบัเจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้เพราะมีบางกรณีท่ีสายการ

บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบิน

ของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นั้น ส่ิงส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอ่นเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดย

ในสว่นน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนใดๆทัง้ส้ิน   
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 กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวี้ลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ

เดินทาง หรือตัง้แตท่ี่ทา่นเร่ิมจองทวัร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพ่ือจดัเตรียมลว่งหนา้ กรณีมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 

ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริงท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาสง่รายช่ือผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หนา้ท่ีหลงัจากช าระเงินกรณีท่ีทา่นเดินทาง

เป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ราบ 

 กรณีท่ีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดสว่นใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบไมว่า่สว่นใดสว่น

หน่ึง หากทา่นไมด่  าเนินการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางใหท้างบริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 

5 หรือ 7 วนั กอ่นออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ กลบัสว่น

ใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมี่นโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ท่ีไมรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีท่ีทา่นเดินทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช  าระคา่หอ้งพกัเด่ียว

ตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในตา่งประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ จะปิดเร็ว

กวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจ

ล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนัแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบ

หิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง 

การลา่ชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางทอ่งเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับริษทัตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ 

ไมส่ามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางสว่น หรือ สว่นใดสว่นหน่ึงท่ีทา่นไมต่อ้งการไดร้ับบริการ  หากระหวา่งเดินทาง สถานท่ี

ทอ่งเท่ียวใดท่ีไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใด

สว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบริษัทไดท้  าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ท ัง้หมดแลว้ 

 กรณีท่ีทา่นถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมส่ามารถ

คืนเงินคา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระเรียบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 
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 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของทา่นช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึ งหายไป มีกระดาษหนา้ใด

หนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ี

ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไมอ่นุญาตใหท้า่นเดินทางตอ่ไปได ้ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของ

ทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพ่ือท  าหนังสือ

เดินทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูล

หนังสือเดินทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีท่ียงัไมแ่ (ตัว๋เคร่ืองบิน) ทา่นสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้มมี่

คา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง

ท ัง้หมด ซ่ึงโดยสว่นใหญต่ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและ

ข ัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

 เก่ียวกบัท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั 

หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุด  

 ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให ้

หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม 

หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมติ่ดกนัเสมอไป) 

 กรณีท่ีทา่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไมใ่หเ้ดินทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

คา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงท ัง้ส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทว้ง , การ

นัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจริง กรณีทา่นลืมส่ิงของไวท่ี้โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามท่ีทา่น

ตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเรียบร้อย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 
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