
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ HIGHLIGHT 
รอาหาร โรงแรม 

*ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ – ดานงั – ยอดเขาบาน่าฮิลล ์– สะพานมือทอง - สวนดอกไม้
แห่งความรัก             

 
MERCURE DANANG FRENCH 

VILLAGE BANA HILLS   

2 
บาน่าฮิลล ์-  FANTASY  PARK  - ดานงั – เมืองฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่น 
– ศาลกวนอ ู– วดัฟุ๊ กเก๋ียน – บา้นโบราณ – หมู่บา้นกัม๊ทาน นัง่เรือ
กระดง้ – ดานงั

 
GIC LAND HOTEL (SAM 

GRAND HOTEL) 

3 
ดานงั  - วดัหลินอ๋ึง - สะพานมงักร - ตลาดฮาน – สนามบินดานงั - 
กรุงเทพฯ

 - 

  

WONDERFUL VIETNAM 

ดานัง ฮอยอนั บาน่าฮิลล์ 3 วนั 2 คนื  

(พกับาน่าฮิลล์ 1 คนื) 

 

ก าหนดเดนิทาง: มิถุนายน-กนัยายน 2563 

เดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไปไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

15,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ดานัง – ยอดเขาบาน่าฮิลล์ – สะพานมอืทอง - สวนดอกไม้แห่งความรัก         

08.30 น.   พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู  4 เคาน์เตอร์  F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS   
 โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยก่อนเดินทาง  
10.55 น. เดนิทาง สู่ ดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG947 
12.45 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานดานัง หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   

น าท่าน น่ังกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์ ความสูง 1,467 เมตร เปรียบเสมือนปอดของ
ภาคกลาง อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี อยูท่ี่ 20-25 องศา  ท่ีน่ีถกูคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศส
ปกครองเวียดนาม ไดมี้การสร้างถนนออ้มข้ึนไปบนภูเขา สร้างท่ีพกัโรงแรม ส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ปัจจุบนัมีการสร้างกระเชา้ไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและประหยดัเวลาในการเดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานงั จากนั้นน าท่าน
ชม สะพานมอืทอง (GOLDEN BRIDGE) มีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,400 
เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา ส่ิงท่ี
สะดุดตานกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดคงจะเป็น อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ท่ีแบกรับสะพานสี
เหลืองทองน้ีเอาไว ้สร้างความแตกต่างจากสะพานอ่ืนทัว่ไปไดดี้เยี่ยม จากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความ
รัก  LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตลย์โุรปกบับรรยากาศแสนโรแมนติก  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง บาน่าฮิลล์ -  FANTASY  PARK  - ดานัง – เมอืงฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่น – ศาลกวนอู – วดัฟุ๊กเกีย๋น – บ้านโบราณ – หมู่
บ้านกั๊มทาน น่ังเรือกระด้ง – ดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 ใหท่้านไดต่ื้นตาต่ืนใจ กบัความอลงัการแห่งการผจญภยัท่ี  FANTASY  PARK  พบกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ  

(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น พิพิธภัณฑ์สามมิติท่ีไม่รวมให้ในรายการ) จากนั้นน าทุกท่านเดินทางลงจากภูเขา
บาน่าฮิลล ์เดินทางสู่ ดานัง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอยอนั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

เมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนามในอดีต
เคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นปีพ.ศ. 2542 
องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก 
ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 



 

 

 น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่น ซ่ึงสร้างโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปี 
มาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือสวดส่งวิญญาณ
มงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่มี มงักรอยูใ่ตพิ้ภพส่วนตวัอยู่ท่ีอินเดียและหางอยูท่ี่
ญ่ีปุ่น ส่วนล าตวัอยูท่ี่เวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน ้าท่วมหรือ
แผน่ดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสร้างสะพานน้ีโดยตอกเสาเขม็ลงกลางล าตวัเพ่ือ
ก าจดัมนัจะไดไ้ม่เกิดภยัพิบติัข้ึนอีก ชม ศาลกวนอ ูซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่น
และท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ต่าง ๆ ไวท่ี้หนา้บา้น เพ่ือขายใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียวท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เช่น กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ น าท่านชม วดัฟุ๊
กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่น วดัน้ีมีจุดเด่นอยูท่ี่งาน
ไมแ้กะสลกั ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายโุดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอย มาจุดทิงไว้
เพ่ือ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน น าท่านชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ 
ซ่ึงเป็นช่ือเจา้ของบา้นเดิมชาวเวียดนามท่ีมีฐานะดี ชมบา้นไมท่ี้เก่าแก่และ
สวยงามท่ีสุดของเมืองฮอยอนั สร้างมากวา่ 2000 ปี ปัจจุบนัไดรั้บการ
อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี และยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทายาทรุ่นท่ีเจด็ของ
ตระกลู การออกแบบตวัอาคารเป็นการผสมผสานระหวา่งอิทธิพลทาง
สถาปัตยกรรมของจีน ญ่ีปุ่น และเวียดนาม ดา้นหนา้อาคารติดถนนเหวียน
ไทฮอ็กท าเป็นร้านบูติคดา้นหลงัติดถนนอีกสายหน่ึงใกลแ้ม่น ้าทูโบนมี
ประตูออกไม ้สามารถชมวิวทิวทศันแ์ละเห็นเรือพายสญัจรไปมาในแม่น ้าทูโบนไดเ้ป็นอยา่งดี  น าท่านเดินทางสู่ หมู่
บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE หมู่บา้น
เลก็ๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหารอาชีพหลกั
ของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมือง 
ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงดานัง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 

ที่พกั  GIC LAND HOTEL (SAM GRAND HOTEL) หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัที่สอง ดานัง  - วดัหลนิอึง๋ - สะพานมังกร - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
น าท่านชม วดัหลนิอึง๋ วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธา ของธาตุทั้ง
หา้และจิตใจของผูค้นอยูใ่นท่ีน้ี ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชา เจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆตามความเช่ือ



 

 

ของชาวบา้นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง  

 น าท่านชม สะพานมงักร เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ควรพลาด สะพานมงักรเปรียบเสมือน
เป็นสะพานแห่งความส าเร็จของประเทศเวียดนาม ซ่ึงมีความยาวของ
สะพานถึง 666 เมตร ความกวา้งเกือบเท่ากบัถนนถึง 6 เลนส์ และเช่ือมต่อ
กนัสองฝากของแม่น ้าฮนั สะพานมงักรน้ีออกแบบและสร้าง ออกมาเพ่ือ
เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและฟ้ืนฟใูนดา้นของเศรษฐกิจ และ
ไดมี้การเปิดใชส้ะพานแห่งน้ีในปี2013 ท่ีผา่นมา ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ียงัคง
เอกลกัษณ์ความเป็นประเทศเวียดนามและบวกกบัเทคโนโลยีท่ีร่วมสมยั 
ตวัสะพานจึงออกมาในรูปแบบท่ีสวยงามโดยในเวลากลางคืนจะมีการประดบัไฟ LED หลากสีสนักวา่ 1,000 หลอด 
อยา่งสวยงามตระการตา ท าใหส้ะพานแห่งน้ีโดดเด่น  ในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย์สะพานแห่งนีม้กีารโชว์มงักรพ่นไฟ พ่นน ้า
อย่างอลงัการ ในเวลา 21.00 น. 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานงั ตั้งอยูริ่มแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้าดา้นหนา้

ตลาดมีปติมากรรมริมแม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของท่ีระลึกใหท่้านเลือกซ้ือ เลือกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ
เป็นของฝากคนทางบา้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

18.55 น. เดนิทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG998 
20.45 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ...พร้อมความประทับใจ 

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

ข้อควรควรทราบ : 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ   
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

05-07 มถุินายน 63 17,900.- 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

12-14 มถุินายน 63 17,900.- 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

19-21 มถุินายน 63 17,900.- 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

26-28 มถุินายน 63 17,900.- 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

04-06 กรกฎาคม 63 17,900.- 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

05-07 กรกฎาคม 63 17,900.- 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

17-19 กรกฎาคม 63 17,900.- 17,900.- 16,900.- 15,900.- 3,500.- 

24-26 กรกฎาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

07-09 สิงหาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

14-16 สิงหาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

21-23 สิงหาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

28-30 สิงหาคม 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

04-06 กนัยายน 63 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 3,500.- 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการเปลีย่นแปลง เช่น สลบัทีท่่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 



 

 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 200 บาท x 3 วนั = 600 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ***ค่าทิป

หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน** 

 
เงือ่นไขการเดินทาง 
 ออกเดินทางอยา่งนอ้ย 10 ท่านข้ึนไป ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ (มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยใหบ้ริการ) // 15 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 4 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

 
 



 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
 ช าระเงินมดัจ า ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 



 

 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง
เสริมให ้(Extra Bed) 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ในแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ทอ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 


