
 

 
 

 
 

 

DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 



 

 
 

 

บินด้วยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

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

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

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ น) และ ถือขึ นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร                                  (-/-/D)                                                                       
13.30  พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกท่านสามารถใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน 
BANGKOK AIRWAYS ได้บริเวณเกท D7 ของสายการบิน ก่อนเวลา BOADING TIME ) 

16.25  เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG997 
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
18.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั นตอนตรวจคนเข้า

เมือง เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั งขนาดและความส้าคัญซึ่งตั งอยู่
ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม 

 น้าท่านชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 
เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น ้าฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี เป็น 
Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน ้า (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 
3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 



 

 
 

 

 
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GOLDEN ROSE HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วันที่ 2 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้ง – เมืองเว้ – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกร
แม่น้่าหอม                                                                            (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                               

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั งอยู่บนฝั่งแม่น ้าทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อ
ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางส้าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอย
อันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น ้าตื นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ นที่เมืองดานังแทน ท้าให้ฮอยอันใน
ปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโก
และรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนท้าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์
ของเวียดนาม 
น้าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื องสีเขียวและเหลืองเป็นลอน
คลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง 



 

 
 

 

 
น้าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาว
ญี่ปุ่น กับชาวจีน บ้านประจ้าตระกูลที่สร้างขึ นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพ
มาจากฟุกเกี ยนที่มีแซ่เดียวกัน น้าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง 
หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั น ด้วย
ความประณีต ด้านหน้าจะท้าเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็น
ท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั นอิสระให้ท่าน
เดินชมเมือง ซื อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี มี
เสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ้า
ตระกูล และร้านค้าต่างๆ 

 ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน น้าท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั งอยู่ในเมืองฮอยอัน 
ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้าล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ใน
ปัจจุบันอาชีพหลักของคนท่ีนี่จะประกอบอาชีพท้าประมงเป็นหลัก  



 

 
 

 
หลังจากนั นน้าท่านท้ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และ
ระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั นชาวบ้านที่นี ก็จะมีการขับร้องพลงพื นเมือง และน้าไม้พายเรือมาเคาะเพ่ือ
ประกอบเป็นจังหวะดนตรี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตั งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็น
เมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน ซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี
พ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
เวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม 
เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล ้าค่า
มีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตามธรรมชาติบนฝั่งแม่น ้าหอมด้วย 
ระหว่างทางน้าท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ น้าท่านเลือกซื อผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ของขึ นชื่อประเทศเวียดนาม 
น้าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั น แต่ละชั นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มี
รูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี  ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อ่ิมเอิบกับพระ
พุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก 

 



 

 
 

 
หลังอาหารค่้าน้าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้่าหอม แหล่งก้าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบริเวณต้นน ้าที่อุดมไป
ด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น ้าสายสั นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพื นบ้าน และนักร้องชาว
เวียดนามที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ THANH LICH ROYAL HOTEL , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วันที่ 3 พระราชวังเว้ – ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – สะพานทอง                                                                                                                            
(B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื อพระวงศ์ระดับสูงและ
นักการทูตต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองส้าคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ด้วยน ้ามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีต้าหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 



 

 
 

 
น้าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั งแต่สมัยสงครามโลกครั งที่ 1 โดย
ได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั งแต่ปี 1919 หลังจากจบ
สงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพ่ือกลับประเทศ ท้าให้บานาฮิลล์ถูกทิ งร้างมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี อีกครั งในปี 2009 
พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน ้าทะเล เพ่ือใช้เป็นเส้นทางส้าหรับขึ น
ไปยังยอดเขา   

 
 เดินทางถึงบานาฮิลล์ น้าท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็น
สถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็น
อุณหภูมิที่ดีส้าหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศษ และสร้างขึ นตั งแต่ปี 1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศษ 
หลังจากนั นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระ
เดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย 
 



 

 
 

 
น้าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั งอยู่ในต้าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่าง
เต็มอ่ิม หลังจากนั นน้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง 

 
ค่่า บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บนบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 
พักที่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ 
 

วันที่ 4 สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง 
– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                       (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั นอิสระท่านที่ สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น 
ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี ผึ ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทาย
ความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้ง
ของที่ระลึกของสวนสนุก ได้เวลาน้าท่านนั่งกระเช้ากลับสู่ดานัง สมควรแก่เวลาน้าท่านนั่งกระเช้าลงสู่ด้านล่าง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 
น้าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีท้าเลที่ตั งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมง
นิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั งอยู่บนชายหาด
บ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม 

  
น้าท่านชม หาดหมีเค เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนี ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นพื นที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเรียกหาดนี ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิ นสุดลง ชายหาดนี ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผุดขึ นหลายแห่ง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบ้านที่ท้าประมงแถวๆนี ลอย
ล้าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 



 

 
 

 

 
ระหว่างทางน้าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ไปทั่วโลกในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื องานแกะสลักเหล่านี 
เพ่ือเอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน  
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั งอยู่ริมแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้า 
ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส 
กุ้งแห้ง และของที่ระลึก เสื อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื อเป็นของฝาก 
ได้เวลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน 

18.55   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG998  
(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

20.45    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ 
 

เงื่อนไขส่าหรับพักบนบาน่าฮิลล์ 3 ท่าน และพักแบบครอบครัว 
 (บานาฮิลล์ไม่มีห้องพักส่าหรับ 3 ท่าน) 

 
1. เด็กอายุต่่ากว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไม่คิดเพิ่ม 
2. FAMILY BUNK ( เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง ) ไม่คิดเพิ่ม 
3. FAMILY SUPERIOR ( เตียง 2 ช้ัน 1 เตียง / เตียงใหญ่ 1 เตียง ) เพิ่ม 600 บาท ต่อท่าน 
4. กรณีพักเดี่ยว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ เพิ่ม 2,000 บาท ต่อท่าน 
 
 



 

 
 

 
หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของทางประเทศเวียดนาม (มิถุนายน-ตุลาคม 2562) ท่าให้ห้อง FAMILY 
SUPERIOR มีค่อนข้างจ่ากัด หากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักมาทางบริษัทก่อนท่าการจอง
ทัวร์ 
  

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

 

** หากลูกค้าท่านใดที่จ่าเป็นต้องออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าของบริษัท 

ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี) 

อัตราท่านละ 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

อัตรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว
เครื่องบินอัตรา  

ท่านละ 

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562 

04-07 กันยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

05-08 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

06-09 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

11-14 กันยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

12-15 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

13-16 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

18-21 กันยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 



 

 
 

19-22 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

20-23 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

25-28 กันยายน 62 11,999 11,999 11,999 4,000 7,500 

26-29 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

27-30 กันยายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 

02-05 ตุลาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

04-07 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

05-08 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

09-12 ตุลาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

10-13 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

12-15 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

13-16 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

16-19 ตุลาคม 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

17-20 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

19-22 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

20-23 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

21-24 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

23-26 ตุลาคม 62 15,999 15,999 15,999 4,000 7,500 

24-27 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 



 

 
 

25-28 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

26-29 ตุลาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

30 ตค – 02 พย 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 

01-04 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

06-09 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

07-10 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

08-11 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

13-16 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

15-18 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

20-23 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

21-24 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

22-25 พฤศจิกายน 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

27-30 พฤศจิกายน 62 12,999 12,999 12,999 4,000 7,500 

29 พย.-02 ธค. 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 

01-04 ธันวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

02-05 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

03-06 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

04-07 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 



 

 
 

05-08 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

06-09 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

08-11 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

09-12 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

10-13 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

11-14 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

13-16 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

14-17 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

18-21 ธันวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

19-22 ธันวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

21-24 ธันวาคม 62 13,999 13,999 13,999 4,000 7,500 

22-25 ธันวาคม 62 14,999 14,999 14,999 4,000 7,500 

24-27 ธันวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

25-28 ธันวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

26-29 ธันวาคม 62 16,999 16,999 16,999 4,000 7,500 

29 ธค.-01 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

30 ธค.-02 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

31 ธค.-03 มค. 62 18,999 18,999 18,999 5,000 9,500 

 
 



 

 
 

 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน และไม่มีเตียง)   

 

อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

อัตราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อัตราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน BANGKOK AIRWAYS อนุญาตให้   

  โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้่าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้่าหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ้ากัดจ้านวนชิ น แต่ทั งนี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ   

   บิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง)  

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม์)  



 

 
 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั งนี ท่านสามารถให้มากกว่านี 

ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทาง

ทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั นๆก้าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท้าได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสายการ

บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้ก้าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช่าระเงิน 

1. กรุณาท้าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมช้าระเงินมัดจ้าครั งที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี  กรุณาช้าระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านั น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่ก้าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ้าเป็นต้องท้าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มี คิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามล้าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจ้านวนจ้ากัด  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจ่านวน เท่านั้น  

2. กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช้าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทก้าหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจ้าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งก็ตาม 

3. กรณีลูกค้าท้าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจ้านวน 100% 

 



 

 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
2. ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง ** 
3. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 
4. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช้าระมาแล้วทั งหมดทั งนี  ทาง

บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช้าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน้าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส้ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ทั งนี ขึ นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส้าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด้าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ นจริงส้าหรับการด้าเนินการจองครั งแรก ตามจ้านวนครั งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น 

 

เงื่อนไขส่าคัญอ่ืนๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

1. คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ้าเป็นต้องมีขึ นต่้า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่้ากว่าก้าหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได้ 

หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือให้ทุกท่าน

เดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั ง ทั งนี  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษทุก

ครั งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

3. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม

เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณี

ที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ 

และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส้าคัญเท่านั น สิ่งส้าคัญ ท่านจ้าเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง

น้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใดๆทั งสิ น   



 

 
 

 

4. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง หรือตั งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพ่ือจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ นกับผู้เดินทาง  

6. กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากช้าระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ 

7. กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด้าเนินการส่งส้าเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพ่ือใช้ในการออกบัตรโดยสาร 

8. หลังจากท่านช้าระค่าทัวร์ครบตามจ้านวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะน้าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่าน

อย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

9. อัตราทัวร์นี  เป็นอัตราส้าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป  หรือ กลับ

ส่วนใดได้ จ้าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก้าหนดการเท่านั น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

10. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จ้าเป็นต้องช้าระค่าห้องพัก

เดี่ยวตามท่ีระบุ 

11. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

12. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะ

ปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดิน

บนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร 

เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท้าให้ระคายเคืองตาได้ 

13. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี ทางบริษัทจะค้านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ หากกรณีที่จ้าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

14. เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั งนี  เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอ

สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ  หากระหว่าง

เดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืน 



 

 
 

 

ค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ท้าการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า

ทั งหมดแล้ว 

15. กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

16. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

17. (พาสปอร์ต) ของท่านช้ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้า

ใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางสายการบิน หรือ 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 

หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช้ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ

ต่างประเทศเพ่ือท้าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ

ยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) 

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงทั งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 

วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับกระบวนการและขั นตอนของแต่ละคณะ 

18. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่ง

ด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

19. ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้า

ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

20. กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั งสิ น 

21. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

22. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท้วง , 

การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 



 

 
 

 

23. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจ้าเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่

ท่านต้องการ  

24. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส้ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 


