DAD04 SUNWORLD DANANG BANA
HILLS (4D3N)
สายการบิน BANGKOK AIRWAY (PG)
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PG 997
PG 998

บินด้วยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง)
16.25 – 18.05
DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ)
18.55 – 20.45

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
DAY 1
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
(-/-/D)
13.30
พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกท่านสามารถใช้บริ การ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK
AIRWAYS ได้บริ เวณเกท D7 ของสายการบิน ก่อนเวลา BOADING TIME )
16.25
เหิ นฟ้าสู ่ เมื องดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG997
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)

18.05

เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋ าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ ตอนตรวจคนเข้าเมื อง
เมื องดานัง เป็ นเมื องใหญ่อนั ดับสี่ ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ วทัง้ ขนาดและความสาคัญซึ่งตัง้ อยูร่ ะหว่างชายฝั่ง
ทะเลและที่ราบสู งตอนกลางของเวียดนามนาท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็ นสะพานที่ประดับตกแต่งด้วยรู ปหัวใจ
และทาให้เห็ นวิว สะพานมังกร อย่างชัดเจนอีกหนึ่ งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีท่ ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกื อบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่ อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้าฮัน เปิ ดให้บริ การเมื่ อ 29
มี นาคม พ.ศ. 2556 เนื่ องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมื องดานัง ซึ่ งสะพานมังกรแห่งนี้ เป็ น
Landmark แห่งใหม่ของเมื องดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็ นมังกรและหางเป็ นปลา พ่นน้า (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม่
มังกรจะพ่นน้า และพ่นไฟเป็ นเวลา 5 นาที)
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DRAGON BRIDGE

คา่
พักที่
DAY 2
เช้า

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สวนสนุ ก SUNWORLD DANANG
WONDER (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หมู่บา้ นแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็ นหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ งอยูใ่ นตัวเมื องดานังที่มีช่ ือเสียงโด่งดังไปทัว่ โลกในเรื่ องงาน
ฝีมือ การแกะสลักหิ นอ่อน หิ นหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรื อซื้ องานแกะสลักเหล่านี้ เพื่ อเอากลับไปเป็ นของฝาก
หรื อซื้ อกลับไปเป็ นของประดับในบ้าน นาท่านทากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของ
ชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ลอ่ งเรื อกระด้งอยูน่ ั้นชาวบ้านที่น้ ี ก็จะมีการขับร้องพลงพื้ นเมื อง และนาไม้พายเรื อมาเคาะเพื่ อ
ประกอบเป็ นจังหวะดนตรี
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู ่ เมืองโบราณฮอยอัน สัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของเมื องฮอยอันที่คุณต้องมาชมคื อ สะพานญี่ปุ่น ได้รับ
การก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่ อ 400 กว่าปี ท่ ีแล้วและที่คุ ณพลาดไม่ได้คือ บ้านเลขที่ 101 เป็ นบ้านของจีนใน
ตระกูล Tan Ky นับเป็ นบ้านไม้ท่ ีเก่าแก่และสวยงามที่สุดของเมื องฮอยอัน สร้างขึ้นมาเมื่ อ 75 ปี ท่ ีแล้วอยูก่ นั มา 5 ชัว่
อายุคน

HOI AN ANCIENT TOWN

จากนั้นนาท่านสัมผัสประสบการณ์ทอ่ งเที่ยวทัว่ เอเชียไปในสวนสนุ กของเมื องดานัง Asia Park Sun World Da Nang
Wonders (รวมค่าเครื่องเล่นทุกอย่างแล้ว) เครื่ องเล่นและสิ่ งที่น่าสนใจภายในสวนสนุ กเอเชีย พาร์ค ที่มีพ้ ื นที่กว่า
มากกว่า 800,000 ตารางเมตรแห่งนี้ จะทาให้คุณเพลิดเพลินได้ทงั้ วัน จากนั้นจึงก้าวหน้าเข้าสูโ่ ซนวัฒนธรรมที่ยก เมือง
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จาลอง 10 ประเทศ มาไว้ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับการเล่นเครื่ องเล่นและเยี่ยมชมสิ่งที่น่าสนใจได้แบบไม่จากัด ชิงช้า
สวรรค์ SUN WHEEL , นัง่ รถราง , GOLDEN SKY TOWER ที่ใหญ่ท่ีสุดในเวียดนาม

SUN WHEEL

คา่
พักที่
DAY 3
เช้า

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติในสวนสนุก
GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรัง่ เศส – นัง่ รถราง – โรง
เก็บไวน์ (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสูเ่ มื องตากอากาศขึ้นชื่ อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตัง้ ห่างจากเมื องดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาใน
การเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิ ลล์เป็ นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตัง้ แต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิด
การสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิ คมตัง้ แต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ ่ ายแพ้
และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่ อกลับประเทศ ทาให้บานาฮิ ลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็ นเวลานาน ปัจจุบนั รัฐบาลเวียดนามได้
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กลับมาบูรณะเป็ นเมื องท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้ อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้ า ที่มีความ
สูงถึง 5,801 จากระดับน้าทะเล เพื่ อใช้เป็ นเส้นทางสาหรับขึ้นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล์

CABLE CAR

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
นาท่านชม สะพานสี ทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ลา่ สุ ดซึ่งอยูบ่ นเขาบาน่ าฮิลส์ เป็ นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุม้ ไว้ ตัง้ อยูใ่ นตาแหน่งที่โดดเด่นเห็ นชัด สวยงามเป็ นอีกจุดท่องเที่ยวนึ งที่ได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรู ปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม
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GOLDEN BRIDGE

จากนั้นอิสระท่านที่ สวนสนุ ก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่ องเล่นภายในสวนสนุ กทุกเครื่ องเล่น ยกเว้น
พิพิธภัณฑ์หุน่ ขี้ผ้ ึง และเครื่ องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรี ยญ) ซึ่งมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของ
หนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุ กๆ เครื่ องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรื อจะเลื อกช้อปปิ้ งของที่ระลึกของสวนสนุ ก
นาท่าน นัง่ รถไฟโบราณขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็ นสถานที่เก็บไวน์ท่ ีมีความลึกลง
ไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยูท่ ่ ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็ นอุณหภูมิท่ ีดีสาหรับการบ่มไวน์ สถานที่
แห่งนี้ ถูกเรี ยกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวฝรั่งเศษ และสร้างขึ้นตัง้ แต่ปี 1923 สมัยล่าอาณา
นิ คมของฝรั่งเศษ หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี
ดอกไม้หลากหลายพันธุ ถ์ ูกจัดเป็ นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรู ปน่ารักๆ ให้ทา่ นได้เลื อกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระ
เดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540
M: 083-138-4486 T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th W: www.tourgether.co.th

BANA HILLS

คา่
พักที่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู LOBSTER
GOLDEN ROSE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

DAY 4

วัดหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ตลาดฮาน - โบสถ์คริสต์สีชมพู – ช้อปปิ้ ง VINCOM - สนามบินดานัง –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู ่ วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหิ นอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม
ซึ่งมีทาเลที่ตงั้ ดี หันหน้าออกสูท่ ะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้ อยูบ่ นฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิ ยมไปกราบไหว้ข อ
พรให้ชว่ ยปกปักรักษา หลิ นอึ๋ง มีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้ อยู บ่ นชายหาดบ๊ายบุ ต ในลานวัดมีพระ
อรหันต์ 18 องค์เป็ นหิ นอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ทา่ ทางที่ถา่ ยทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุ ษย์ซ่ ึงแฝงไว้ดว้ ยคติธรรม
ระหว่างทางนาท่านแวะ ร้านเยื่อไผ่ นาท่านเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์จากเยื่ อไม้ไผ่ของขึ้นชื่ อประเทศเวียดนาม จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู ่ ตลาดฮาน ตัง้ อยูร่ ิ มแม่น้าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้า ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริ มแม่น้าเป็ น

เช้า
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รู ปปั้นหญิงสวยงาม มีทงั้ ของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุ งรส กุง้ แห้ง และของที่ระลึก เสื้ อผ้าต่างๆ ให้ทา่ นได้เลื อก
ซื้ อเป็ นของฝาก

LADY BUDDHA

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ค ริ สต์สีชมพู (Danang Cathedral) ตัง้ อยู บ่ นถนน Tran Phu ใจกลางเมื องดานัง ตัว
อาคารโบสถ์เป็ นสถาปัตยกรรมแบบโกธิ คทาสีชมพูออ่ นทัง้ หลัง โบสถ์แห่งนี้ สร้างขึ้นสมัยตกเป็ นอาณานิ คมของฝรั่งเศส
และเป็ นโบสถ์แห่งเดียวในเมื องดานังทาให้ท่ ีน่ ี เป็ นศูนย์รวมหลักของชาวคริ สต์ในเมื อง นาท่านช้อปปิ้ ง Vincom Center
Shopping Mall ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าสองแห่งที่ตงั้ อยูต่ รงข้ามกันโดยมีถนนกัน้ กลางในเขตใจกลางเมื อง ตึก A
มีลกั ษณะอาคารทรงคฤหาสน์ในเสน่ห์แบบบารอกของฝรั่งเศส ในขณะที่ตึก B นั้นมีลกั ษณะเป็ นตึกกระจกระฟ้าใน
รู ปแบบทันสมัยพิเศษ ให้ทา่ นจับจ่ายซื้ อของแบรนด์ช่ ือดังต่างๆ อาทิ Ralph Lauren, Armani และ Hugo Boss
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DANANG CATHEDRAL

18.55
20.45

ได้เวลาสมควรพาทุกท่านสูส่ นามบิน
เหิ นฟ้าสู ่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG998
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

*************************************************
** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุก
ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใด
มีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
(เด็กอายุไม่เกิน 12
เด็กมีเตียง
ปี )
(เด็กอายุไม่เกิน 12
อัตราท่านละ
ปี )
อัตราท่านละ

พักเดี่ยว
ไม่ใช้ตวั ๋
เพิ่ม
เครื่องบินอัตรา
อัตรา ห้องละ
ท่านละ

เดือน มกราคม 2563
08 – 11 มกราคม

12989

12989

12989

2500

6500

30 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์

12989

12989

12989

2500

6500

05 – 08 กุมภาพันธ์

12989

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
12989

12989

2500

6500

18 – 21 กุมภาพันธ์

12989

12989

12989

2500

6500

05 – 08 มีนาคม

13989

เดือน มีนาคม 2563
13989

13989

2500

6500

18 – 21 มีนาคม

13989

13989

13989

2500

6500

03 – 06 เมษายน

12989

เดือน เมษายน 2563
12989

12989

2500

6500

10 – 13 เมษายน

12989

12989

12989

2500

6500

12989

เดือน พฤษภาคม 2563
12989

12989

2500

6500

02 – 05 พฤษภาคม
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12989

12989

12989

2500

6500

11 – 14 มิถุนายน

13989

เดือน มิถุนายน 2563
13989

13989

2500

6500

25 – 28 มิถุยายน

13989

13989

13989

2500

6500

21 – 24 พฤษภาคม

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง
ทุกท่านที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท **
(ไม่มีที่นงั ่ บนเครื่องบินและไม่มีเตียง)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่า บัต รโดยสารโดยเครื่ องบิ น (ตั๋ว ) ไป และ กลับ พร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) รวมถึ ง ค่า ภาษี สนามบิ น
และค่า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ง กรณี ต้อ งการอัพ เกรด Upgrade หรื อ เปลี่ ยนแปลงบัต รโดยสาร ไม่ว ่า เที่ ยวใด เที่ ยวหนึ่ ง
กรุ ณาติ ด ต่อ เจ้า หน้า ที่ เป็ นกรณี พิ เ ศษ โดยอ้า งอิ ง ค่า ใช้จ ่า ยการจองทัว ร์ แ บบ ไม่ใ ช่ต ั๋ว เครื่ องบิ น ตามที่ ตามที่ ตาราง
อัตราค่าบริ การระบุ
 ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุ ญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่ องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่
เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ทงั้ นี้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่ อนไขของสายการ
บิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)
 ค่าธรรมเนี ยมเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ กรณี ไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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 ค่า เบี้ ยประกัน อุ บ ตั ิ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางท่องเที่ ยวต่างประเทศ วงเงิ น ประกันสู ง สุ ดท่า นละ 1,000,000 บาท (เงื่ อนไขตาม
กรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุ เทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู เ้ ดินทาง 1
ท่าน รวมไปถึ ง เด็ ก ยกเว้นเด็ ก อายุ ไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ท่ ีกระเป๋ าสัมภาระที่มีน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนี ยมการจองที่น่ ังบนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สายการบิน และ
รุ ่นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ่ ีสายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษี น้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3% กรณี ตอ้ งการออกใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษัท
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครั้งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท หลังจากส่ง
เอกสารยื นยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยดเดิม ท่าน
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณี ท่ ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่ องจากทุกพี
เรี ยด เรามีท่ ีนั่งราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็ ม
จานวน เท่านัน้
- กรุ ณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลื ออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ ีบริ ษัทกาหนด ทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคื นเงินมัดจาให้ทา่ นใดไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่ งก็ตาม
- กรณี ลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลื อไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าทัวร์เต็ม
จานวน 100%
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เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คื นเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คื นค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริ ษัทจะ
หักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่น่งั ตั๋ว
เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบ และ คื นค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึ่ งให้ทา่ นได้ไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซา่ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมื อง ฯลฯ
- กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณี
แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ ง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
จริ งทัง้ หมด ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับ เจ้าหน้าที่
เป็ นกรณี พิเศษ
- กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่ อนวันเดินทาง) ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการหักค่าใช้จา่ ยการดาเนิ นการต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนิ นการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้ ึนต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้
หากผู เ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่ ีจะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่ อให้คณะเดินทางได้ ทางบริ ษัทยินดีท่ ีจะประสานงาน เพื่ อให้ทุกท่านเดิ นทาง
ตามความประสงค์ตอ่ ไป
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการงดออกเดินทาง หรื อ เลื่ อนการเดินทางไปในพีเรี ยดวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้งให้ทา่ นทราบ
ล่วงหน้าเพื่ อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษทุกครั้งหากท่านลา
งานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 กรณี ท่ ีทา่ นต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ ภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่ องบิน , ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาติดต่อสอบถามเพื่ อ
ยื นยันกับเจ้าหน้าที่กอ่ นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่ อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี ท่ ีสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบิน
ของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั้น สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่ อเช็คอินก่อนเครื่ องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง โดย
ในส่วนนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
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 กรณี ท่ ีทา่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อ แพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 กรณี ผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลื อเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุ ณาแจ้งบริ ษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง หรื อตัง้ แต่ท่ ีทา่ นเริ่ มจองทัวร์ เพื่ อให้ทางบริ ษัทประสานงานกับสายการบินเพื่ อจัดเตรี ยมล่วงหน้า กรณี มีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่มเติ ม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผู เ้ ดินทาง
 กรุ ณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณี ท่ ีทา่ นเดิ นทาง
เป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุ ณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
 กรณี ท่ ีออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เรี ยบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบไม่วา่ ส่วนใดส่วน
หนึ่ ง หากท่านไม่ดาเนิ นการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสื อเดินทางให้ทางบริ ษัทเพื่ อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทจะนาส่งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้ทา่ นอย่างน้อย
5 หรื อ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่ องบินแบบหมูค่ ณะ (ตัว๋ กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่ อนไฟล์ท วัน ไป หรื อ กลับส่วน
ใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ
 ทางบริ ษัทไม่มีนโยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณี ท่ ีทา่ นเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยว
ตามที่ระบุ
 หนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลื อไม่นอ้ ยกว่า 6 เดื อน ณ วันกลับ
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมื ดเร็ วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่ มมื ดแล้ว สถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ ว
กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่ อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิ มะ อาจ
ลื่ นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรื อ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิ มะได้ แว่นกันแดดควร เมื่ อแสงแดดกระทบ
หิ มะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคื องตาได้
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมื อง
การล่าช้าของสายการบิน เงื่ อนไขการให้บริ การของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ ทางบริ ษัทจะคานึ งถึงประโยชน์ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณี ท่ ีจาเป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม ทางบริ ษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ์
ไม่สามารถขอรับเงินคื นได้ในบริ การบางส่วน หรื อ ส่วนใดส่วนหนึ่ งที่ทา่ นไม่ตอ้ งการได้รับบริ การ หากระหว่างเดินทาง สถานที่
ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่สามารถคื นค่าใช้จา่ ยไม่วา่ ส่วนใด
ส่วนหนึ่ งให้ทา่ น เนื่ องจากทางบริ ษัทได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณี ท่ ีทา่ นถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมื อง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถ
คื นเงินค่าทัวร์ท่ ีทา่ นชาระเรี ยบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ ง
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 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรื อ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมื อง ตรวจพบ หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุ ดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน หรื อ เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมื อง มีสิทธิ์ ไม่อนุ ญาตให้ทา่ นเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุ ณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสื อเดินทางของ
ท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี ชารุ ด กรุ ณาติดต่อกรมการกงสุ ลกระทรวงการต่างประเทศเพื่ อทาหนังสื อ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยื นยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริ ษัทเร็ วที่สุ ด เพื่ อยื นยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หนังสื อเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาที่บริ ษัทเรี ยบร้อยแล้ว กรณี ท่ ียังไม่แ (ตัว๋ เครื่ องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มี
ค่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋ เครื่ องบิน) เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริ ง
ทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตวั๋ เครื่ องบินแบบกรุ๊ ปจะออกก่อนออกเดิ นทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั กระบวนการและ
ขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกี่ยวกับที่น่งั บนเครื่ องบิน เนื่ องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เลื อกที่นั่งบนเครื่ องบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุ ณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ทา่ นได้น่งั ด้วยกัน
หรื อ ใกล้กนั ให้มากที่สุด
 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้
ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู ่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม
ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
 กรณี ท่ ีทา่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรื อ เข้าเมื อง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิ้น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคื น
ค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ งทัง้ สิ้น
 ขอสงวนสิทธิ์ การเก็บค่าน้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , การ
นัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษัท
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริ ง กรณี ทา่ นลื มสิ่งของไว้ท่ ีโรงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยื นยันจากบริ ษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
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