
 

DAD02 DANANG HOI AN BANA HILLS (4D3N) 
สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 

 

 
 

 

 



 

บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ 960 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานงั) 10.50-12.30 
VZ 963 DAD(ดานงั) – BKK(กรุงเทพ) 18.10-19.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – เมืองดานัง – วดัเทียนหมู่ – ตลาดดงบา-ลงเรือมงักร
ชมดนตรีเว้                                                                                                              (-/-/D)                                                                       

08.30  พร้อมกนัที่สนามบนิ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาเตอรส์ายการบิน VIETJET AIR  เจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

10.50  เหนิฟ้าสู่ เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ VIETJET AIR   เท่ียวบินท่ี VZ960 
12.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รบักระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้

เมอืง เมอืงดานัง เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสีข่องเวยีดนามซึ่งเตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดและความส าคญัซึ่งตัง้อยู่
ระหวา่งชายฝัง่ทะเลและทีร่าบสูงตอนกลางของเวยีดนาม 
จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอนังดงามและทรงคุณค่า
วฒันธรรมทีม่แีบบฉบบัของตนเอง เว ้จงึไดร้บัการยนืยนัจาก องคก์ารยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ.2538 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HIERIT AGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยูในประเทศ
เวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
น าท่านสู่ วดัเทียนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถงึชาตภิพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มี
รูปปั้นเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดยี์แห่งนี้ ภายในเจดยี์มพีระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อิม่เอบิกบัพระ
พุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงเวใ้หท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึสนิคา้เครื่องใชต้่างๆ
รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงของชาวเวยีดนาม 
หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้าหอมมาจากบรเิวณตน้น ้าที่อุดมไป
ด้วยดอกไมป่้าทีส่่งกลิน่หอม เป็นแม่น ้าสายสัน้ๆ บนเรอืทางจะได้ชมการแสดงดนตรพีืน้บ้าน และนักร้องชาว
เวยีดนามทีจ่ะมาขบักล่อมบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  THANH LICH , HUE 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ี 2 พระราชวงัเว้-หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน- ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น –บา้น
โบราณ101-วดักวางตุ้ง-สะพานมงักร-สะพานแห่งความรกั                                   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                               

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว้ ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รบัรองเชื้อพระวงศ์ระดบัสูงและ
นักการทูตต่างประเทศ สถานที่จดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่ง
ดว้ยน ้ามนัครัง่สแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดริาชวงศเ์หวียน 



 
ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บา้นแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานงัทีม่ชี ื่อเสยีงโด่ง
ดงัไปทัว่โลกในเรื่องงานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหลา่นี้
เพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรอืซื้อกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
หลงัจากนัน้น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิน่ และ
ระหวา่งทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบ
เป็นจงัหวะดนตร ี
เดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทูโบน ใกล้ชายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอย
อนัได้รบัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสร้างขึน้ทีเ่มอืงดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัใน
ปัจจุบนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโก
และรฐับาลโปแลนด์ได้รเิริม่ให้ ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตร์
ของเวยีดนาม 



น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอน
คลื่น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 

 
น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าท่ีเก่าแก่ของเมืองฮอยอนั สี่เหลี่ยมจตัุรสั ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาว
ญี่ปุ่ น กบัชาวจนี บา้นประจ าตระกูลทีส่รา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมา
จากฟุกเกีย้นที่มแีซ่เดยีวกนั น าท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบ้านตดิถนนสายหนึ่ง 
หลงับา้นไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ย
ความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูตกิ ด้านหลงัเป็นที่เกบ็สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็
ท้องฟ้า และมเีฉลยีงเชื่อมต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้่าน
เดนิชมเมอืง ซื้อของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงกจ็ะรูส้กึวา่เมอืงนี้มี
เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็น
อย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ า
ตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ 
น าท่านเดินทางสู่  วดักวางตุ้ง  ชมย่านการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที ่วดั
กวางตุ้ง ที่ชาวจนี(กวางตุ้ง) ฟุกเกวีย๋นที่นับถอืกวนอู ให้ความเคารพนับถอืก่อนออกเรอืค้าขายเป็นความสริิ
มงคล มเีรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ 
จากนัน้น าท่านชม สะพานแห่งความรกั ทีน่ิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซื้อกุญแจ 
ใสคลอ้งใส่สะพาน 

 น าท่านชม สะพานมงักร อกีหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มทีี่มคีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 
เลน ด้วยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บริการเมื่อ 29 
มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น 
Landmark แห่งใหม่ของเมอืงดานงั ซึ่งมรีูปปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน ้า (วนัเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 
ทุ่ม มงักรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี 



 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  โรงแรม MERRY HOTEL , DANANG 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ี 3 ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล ์–สะพานทอง- สวนสนุก- สวนดอกไม้ฝรัง่เศส –นัง่รถราง       (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชื่อแห่งดานงั บานาฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานงัออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใช้
เวลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิลเ์ป็นหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดย
ได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้และเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าให้บานาฮลิล์ถูกทิ้งร้างมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามได้กลบัมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 
พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางส าหรบัขึน้
ไปยงัยอดเขา   



 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปารค์ (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกแห่งนี้เต็มไป
ด้วยเสน่ห์แห่งต านาน และจนิตนาการของการผจญภยั ท่านจะได้พบกบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบที่ท้าทาย
ความมนัส ์เชน่ หนงั 4D ระทกึขวญั บา้นผสีงิ และอื่นๆ อกีมากมาย รวมถงึเกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟ
เหาะแมงมุม ให้ท่านไดเ้วยีนหวัตลอดไปตลอด จนถงึระทกึขวญัสัน่ประสาทอกีมากมาย หรอืชอ้ปป้ิงซื้อของที่
ระลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากมายที ่รอท่านพสิูจน์ความมนัสก์นัอย่างเตม็ทีใ่หท้่านไดส้นุกสนานตอ่
กบัเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ(ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ยกเว้นเครื่องเล่น
หยอดเหรียญ และหุ่นขีผ้ึง้) 
 
 



 
น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็น
สะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึง
ทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่าง
เตม็อิม่ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงดานงั  

 
 



 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั บนบาน่าฮิลล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต์นานาชาติ) 
หลงัจากนัน้เดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรัง่เศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัสว่นอย่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อสิระ
เดนิเทีย่วบานาฮลิลต์ามอธัยาศยั 
เดนิทางถงึบานาฮลิล ์น าท่าน นัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขาเพื่อเข้าชม อโุมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็น
สถานทีเ่กบ็ไวน์ทีม่คีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา วา่กนัวา่เป็น
อุณหภูมิที่ดีส าหรบัการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศษ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั  โรงแรม MERRY HOTEL , DANANG 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัท่ี 4 วดัหลินอ๋ึง-หาดมีเด-ตลาดฮาน -สนามบินดานัง – สนามบินสวุรรณภมิู                      (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงทีสุ่ดใน
เวยีดนาม ซึ่งมที าเลทีต่ ัง้ด ีหนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมง
นิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรกัษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาด
บ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อนแกะสลกัที่มเีอกลกัษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่าง
ของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 

  



น าท่านชม หาดหมีเค เป็นหาดทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในเมอืงดานงั เนื่องจากมหีาดทรายขาวทอดยาวและน ้าทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนี้ไดร้บัความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวยีดนาม เมื่อทหารอเมรกินัใชเ้ป็นพืน้ทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ และเรยีกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามสิน้สุดลง ชายหาดนี้กเ็ป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิน่และ
นักท่องเทีย่ว และมรีสีอรต์หรูผุดขึน้หลายแห่ง ซึ่งรมิหาดกจ็ะมเีรอืกระด้งของชาวบา้นทีท่ าประมงแถวๆนี้ลอย
ล าอยู่ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านไปละลายทรพัยท์ี ่ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาว
ไทยอาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป้า สนิคา้พืน้เมื่อง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือนั
วจิติร โคมไฟ ผา้ปีก กระเปาปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอ าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่
ระลกึมากมายเพื่อฝากคนทีบ่า้น 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง ลู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่
กรงุเทพฯ 

18.10 เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เท่ียวบินท่ี VZ963 
19.50 ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภีาพดว้ยความประทบัใจ  
 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน  
อตัรา
ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดือน สิงหาคม 2562 
21-24 สิงหาคม 62 9,999 9,999 9,999 3,000 5,500 

25-28 สิงหาคม 62 9,999 9,999 9,999 3,000 5,500 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,000 5,500 

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62 10,999 10,999 10,999 3,000 5,500 

เดือน กนัยายน 2562 
01-04 กนัยายน 62 10,999 10,999 10,999 3,000 5,500 

10-13 กนัยายน 62 10,999 10,999 10,999 3,000 5,500 

22-25 กนัยายน 62 10,999 10,999 10,999 3,000 5,500 

25-28 กนัยายน 62 10,999 10,999 10,999 3,000 5,500 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 62 10,999 10,999 10,999 3,000 5,500 

เดือน ตลุาคม 2562 
01-04 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 3,000 5,500 

03-06 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 3,000 5,500 

08-11 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 3,000 5,500 

14-17 ตลุาคม 62 12,999 12,999 12,999 3,000 5,500 

 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 



ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   

 

อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 

3,200 บาท)  

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ VIET JET AIR  อนุญาตให ้  

  โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่  

   เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการ   

   บนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 



× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะให้
สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณลูีกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ ทาง
บรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้  



 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อ

เชค็อินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิ เพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกทา่นใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีีท่า่น

เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่า่สว่น

ใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่น

อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป  หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่เป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  



 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นได้ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบริษทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการ

บนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีี่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออก

ก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามที่สุด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 



 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 


