
 

บานา่ฮลิล ์ดานงั 2 สวนสนุก 4วนั 3คนื 
โดยสายการบนิ Vietnam Airlines (VN) 

เดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 – มนีาคม 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
บนิสายการบนิ Full Service  นอนพกับนบานา่ฮลิล ์1 คนื 

น ัง่กระเชา้สมัผสับรรยากาศบนยอดเขาบานา่ฮลิล ์

สะพานมงักร  ลอ่งเรอืกระดง้  โบสถส์ชีมพู 

วดัหลนิอึง๋  เมอืงโบราณฮอยอนั  สะพานแหง่ความรกั 

พเิศษ !! บุพเฟ่ตน์านาชาตบินบานา่ฮลิล ์+ กุง้ Lobster 



 

บนิดว้ยสายการบนิ เวยีดนามแอรไ์ลน ์: ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ(BKK) 

VN626 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานงั) 18.00 – 19.40  

VN627 DAD(ดานงั) – BKK(กรุงเทพ) 15.20 – 17.00 

*โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. * 

 

วนัทีห่นึง่  กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั                       

15.00  พรอ้มกันทีส่นามบนิ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 แถว L เวยีดนามแอรไ์ลน ์ เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

18.00 เหนิฟ้าสู่ เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ เวยีดนามแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที่ 

VN626 

19.40 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดานงั ประเทศเวยีดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขัน้ตอน

ตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอย่างรวดเร็วทัง้

ขนาดและความส าคัญซึง่ตัง้อยู่ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลางของเวยีดนาม 

น าท่านชม สะพานแห่งความรกั เป็นสะพานทีป่ระดับตกแต่งดว้ยรูปหัวใจและท าใหเ้ห็นวิว 

สะพานมังกร อย่างชัดเจนอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความ

กวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มต่อสองฟากฝ่ังของ

แม่น ้าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่ง

อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มี

รูปปั้นทีม่หัีวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า (วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน ้า และ

พ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ GIC LAND HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงโบราณฮอยอนั – ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงฮอยอนั -  SUNWORLD 

DANANG WONDERS   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ใน

เมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีม่น ้าลอ้มรอบ ในช่วงสมัยสงครามนัน้จะเป็นที่

พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก 

หลังจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ ท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาว

ทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรือกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งพลงพื้นเมอืง และน า

ไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ กุง้มงักรและไวนแ์ดง 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณฮอยอนั สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมอืงฮอยอันทีคุ่ณตอ้งมา

ชมคือ สะพานญีปุ่่ น ไดร้ับการก่อสรา้งโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมือ่ 400 กว่าปีที่แลว้และทีคุ่ณ

พลาดไม่ไดค้อื บา้นเลขที1่01 เป็นบา้นของจีนในตระกลู Tan Ky นับเป็นบา้นไมท้ีเ่ก่าแกแ่ละ

สวยงามทีส่ดุของเมอืงฮอยอัน สรา้งขึน้มาเมือ่ 75 ปีทีแ่ลว้อยู่กันมา 5 ชัว่อายุคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงฮอยอนั ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝากคนทีท่่านรัก  จากนัน้น า

ท่านสัมผัสประสบการณ์ท่องเทีย่วทั่วเอเชยีไปในสวนสนุกของเมอืงดานัง Asia Park Sun 

World Da Nang Wonders (รวมค่าเครื่องเล่นทุกอย่างแลว้) เครื่องเล่นและสิง่ทีน่่าสนใจ

ภายในสวนสนุกเอเชยี พารค์ ทีม่พีื้นทีก่ว่ามากกว่า 800,000 ตารางเมตรแห่งนี้จะท าใหคุ้ณ

เพลดิเพลนิไดท้ัง้วัน จากนัน้จงึกา้วหนา้เขา้สูโ่ซนวัฒนธรรมทีย่ก เมอืงจ าลอง 10 ประเทศ มา

ไว ้ใหค้ณุเพลดิเพลนิไปกับการเลน่เครือ่งเลน่และเยีย่มชมสิง่ทีน่่าสนใจไดแ้บบไม่จ ากัด ชงิชา้

สวรรค ์SUN WHEEL , น่ังรถราง , GOLDEN SKY TOWER ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาตใินสวนสนุก 

พกัที ่ GIC LAND HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่าม ขึน้กระเชา้สูบ่านา่ฮลิล ์– สะพานมอืสทีอง - สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ -  – น ัง่รถราง - 

โรงเก็บไวน ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานัง บานาฮลิล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 

40 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมา

ตัง้แต่สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 โดยไดเ้กดิแนวคิดการสรา้งบา้นพักและโรงแรมจากชาว

ฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตัง้แตปี่ 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสไดพ่้ายแพแ้ละเดนิทาง

ออกจากเวยีดนามเพือ่กลับประเทศ ท าใหบ้านาฮลิลถู์กทิง้รา้งมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาล

เวยีดนามไดก้ลับมาบรูณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแหง่นี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกับไดม้ี

การสรา้ง กระเชา้ลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรับ

ขึน้ไปยังยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล ์ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาตบินบานา่ฮลิล ์

น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ท่องเทีย่วใหม่ลา่สดุซึง่อยู่บนเขา

บาน่าฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั 

สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขา

บาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่   

จากนัน้อสิระท่านที ่สวนสนุก แฟนตาซ ีพารค์ (ราคาทัวรร์วมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุก

ทุกเครื่องเล่น ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอดเหรียญ) ซึง่มเีครื่อง

เล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวัญกับบา้นผีสงิ เกมส์

สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก น าท่าน น่ัง

รถไฟโบราณขึน้เขาเพือ่เขา้ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่ก็บไวน์ทีม่ี

ความลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา ว่ากันว่าเป็น

อุณหภูมทิีด่สี าหรับการบม่ไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวฝรั่งเศษ และสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1923 สมัยลา่อาณานคิมของฝรั่งเศษ  หลังจากนัน้

เดนิเที่ยวชม โซนสวนดอกไม ้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ที่มี

ดอกไมห้ลากหลายพันธุถู์กจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืก

ถ่ายไดต้ามใจชอบ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนอสิระเดนิเที่ยวและมื้ออาหารบนบานาฮลิล์ตาม

อัธยาศัย 

พกัที ่ MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบานา่ฮลิส ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่ ี ่ บาน่าฮลิล ์– วดัหลนิอึง๋ – โบสถส์ชีมพู – ตลาดฮาน - สนามบนิดานงั - กรุงเทพฯ 

(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลักดว้ยหนิออ่นสูงใหญ่ยนื

โดดเดน่สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยู่

บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมี

ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต ์18 

องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝง

ไวด้ว้ยคตธิรรม  

จากนัน้น าท่านชม โบสถค์รสิตส์ชีมพู (Danang Cathedral)  ตัง้อยู่บนถนน Tran Phu ใจ

กลางเมอืงดานัง  ตัวอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพูอ่อนทัง้หลัง โบสถ์

แห่งนี้สรา้งขึน้สมัยตกเป็นอาณานคิมของฝรั่งเศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดยีวในเมอืงดานังท าให ้

ทีน่ี่เป็นศนูยร์วมหลักของชาวครสิตใ์นเมอืง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหนา้ตลาด

มปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส 

กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ตา่งๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสูส่นามบนิ 

15.20  เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เวยีดนามแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่VN627  

17.00   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

** หากลกูคา้ทา่นใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ , ต ัว๋รถทวัร ์ , ต ัว๋รถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่
พกัทา่นละ 
2-3 ทา่น 

 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี)  

 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

 

พกัเดีย่ว 
เพิม่  

ราคาทวัร์
ไมร่วมต ัว๋ 

07 - 10 พฤศจกิายน 62 13999 13999 13999 2500 6500 

09 - 12 พฤศจกิายน 62 12999 12999 12999 2500 6500 

14 - 17 พฤศจกิายน 62 13999 13999 13999 2500 6500 

21 - 24 พฤศจกิายน 62 13999 13999 13999 2500 6500 

28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 13999 13999 13999 2500 6500 

30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 12999 12999 12999 2500 6500 

08 - 11 ธนัวาคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

12 - 15 ธนัวาคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

21 - 24 ธนัวาคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

24 - 27 ธนัวาคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

28 - 31 ธนัวาคม 62 17999 17999 17999 2500 6500 

06 – 09 มกราคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

13 – 16 มกราคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

10 – 13 กุมภาพนัธ ์62 13999 13999 13999 2500 6500 

13 – 16 กุมภาพนัธ ์62 13999 13999 13999 2500 6500 

17 – 20 กุมภาพนัธ ์62 13999 13999 13999 2500 6500 

06 – 09 มนีาคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

16 – 19 มนีาคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

23 – 26 มนีาคม 62 13999 13999 13999 2500 6500 

 



 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ  3,900 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมม่เีตยีง) 

อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทย

ประมาณ 3,200 บาท) 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่าราอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ VITENAM AIRLINES 

อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี า้หนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ 

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตาม

ความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  



 

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

➢ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 

5,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวัน

ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงินตาม

เวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้

มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจาก

ทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเวน้โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เท่านัน้  

➢ กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่

ทีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื

เงนิมัดจ าใหท้่านใดไม่วา่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

➢ กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้ 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง ** 

     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 

20 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 



 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

❖ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 5 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

❖ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้



 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

❖ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน

เสมอไป) 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  



 

❖ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

 

 

 

 


