
 

 

 

รหัสทัวร ZAT1900555 
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
***พักโรงแรมหรู MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** 
เดินทางโดยสายการบนิ VIETJET AIRLINES บินตรงเมือง ดานัง 
พิเศษ !!! ลองเรือกระดง เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด และ อ่ิมอรอยเมนูบุฟเฟ�ตนานาชาต ิ
ฟรี !!! เมนูกุงมังกร ไวนแดง แจก รม ถุงผารักษโลก ตุกตาท่ีระลึกเวียดนาม 



 

 

 
อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก:: 
05 – 08 มิถุนายน 2562 10,900 3,500 
12 – 15 มิถุนายน 2562 11,900 3,500 
16 – 19 มิถุนายน 2562 11,900 3,500 
19 – 22 มิถุนายน 2562 11,900 3,500 
23 – 26 มิถุนายน 2562 11,900 3,500 
26 – 29 มิถุนายน 2562 11,900 3,500 
03 – 06 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 
07 – 10 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 
10 – 13 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 
17 – 20 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 
20 – 23 กรกฎาคม 2562  12,900 3,500 

สายการบินเวียดเจ็ทแอรไลน VIETJET AIRLINES (VZ) 
ขาไป VZ960 BKK-DAD 10.50 - 12.30 
สายการบินเวียดเจ็ทแอรไลน VIETJET AIRLINES (VJ) 
ขากลับ VZ961 DAD-BKK 13.15 – 14.55 
 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาท่ี
กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทาง
ไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 



 

 

24 – 27 กรกฎาคม 2562 11,900 3,500 
31 กรกฏาคม – 03 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 
03 – 06 สิงหาคม 2562 12,900 3,500 
07 – 10 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 
11 – 14 สงิหาคม 2562 11,900 3,500 
14 – 17 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 
18 – 21 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 
21 – 24 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 
25 – 28 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 
28 – 31 สิงหาคม 2562 11,900 3,500 
01 – 04 กันยายน 2562 11,900 3,500 
04 – 07 กันยายน 2562 11,900 3,500 
08 – 11 กันยายน 2562 11,900 3,500 
11 – 14 กันยายน 2562 11,900 3,500 
15 – 18 กันยายน 2562 11,900 3,500 
18 – 21 กันยายน 2562 11,900 3,500 
22 – 25 กันยายน 2562 11,900 3,500 
25 – 28 กันยายน 2562 11,900 3,500 
29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
02 – 05 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
06 – 09 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
09 – 12 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
13 – 16 ตุลาคม 2562 (วันคลายวัน
สวรรคต ร.9) 13,900 3,500 

16 – 19 ตุลาคม 2562 11,900 3,500 
20 – 23 ตุลาคม 2562 (วันปยะ
มหาราช) 13,900 3,500 

ราคาอ่ืนๆ  



 

 

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครือ่งบิน 7,900 บาท/ทาน 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง - สุสานจักรพรรดิไคดิงห – ชอปปم�งตลาดตองบา – 
ลองเรือมังกร 

 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ท

แอร (VZ) เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
บัตรขึ้นเครื่อง 

11.10 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเท่ียวบินที่ VZ960 สาย
การบิน VIETJET AIR ราคาทัวรนีย้ังไมรวมอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง  

***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรี
เควสที่น่ังกอนได*** 
 
 
 
 
 
 
 
12.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง  ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจ
สวนตัวตามอัธยาศัย  

เท่ียง   บริการทานดวยขนมปงฝรั่งเศสแสนอรอยบนรถระหวางการเดินทาง (1) 
 

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองเว อดีตเคยเปนเมืองหลวงเกาในสมัย ราชวงศ
เหงียนชวงป พ.ศ. 2345-2488 มีช่ือเสียงจากโบราณสถานที่มีอยูท่ัวเมืองและ
ดวยความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามทรงคุณคาและวัฒนธรรมท่ี
มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536จากองคการยูเนสโก  

  จากน้ันนําทานเขาชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห จักรพรรดิไคดงิห ทรงเปนจักรพรรดิ
พระองคที่ 12  ของราชวงศเหงียน โดยการสนับสนุนจากฝร่ังเศสและเปนเพียง



 

 

สุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกและสถาปตยกรรม
ตะวันตกสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี ใชเวลากอสรางนานกวา11 ป 

 
 
 
 
 
 
  

 นําทาน ชอปปم�งตลาดตองบา ตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ที่อยูติดกบั แม
น้ําหอม ภายในมีสินคามากมาย เชน เสื้อผา กระเป�าเดินทาง ของฝากที่ใชใน
ครัวเรือนอาหารแหง ของที่ระลึกมากมาย  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 หลังอาหารนําทาน ลองเรือมังกรแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจาก
หนุมสาวชาวเวียดนามที่จะมีขับกลอมเสียงดนตรีพื้นเมือง และเตนรําใหทานไดรวม
สนุก ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามท้ังสองขางทาง 

 
 
 
 
 

 
 

พักที ่Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  เมืองเว 
 

 

วันที่ 2 
วัดเจดียเทียนมู – พระราชวังแหงราชวงศเหงยีน – เทือกเขาบานาฮิลล – นั่งกระเชาชมวิว
เขาบานาฮิลล – เท่ียวชมหองเก็บไวน – สวนดอกไม – สะพานทองโกลเดน บริดจ – พักบน
ยอดเขาบานาฮิลล 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  (3) 



 

 

นําทานเขาสู วัดเจดียเทียนมู เปนวัดทีต่ั้งอยูฝم�งซายของริมแมน้ําหอมสรางขึ้น
ใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเดนที่สุดของวัดแหงน้ีคอื เจดียทรง
เกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละช้ันเปนตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา 
 
 
 
 

 
จากน้ัน นําทานเขาชม พระราชวังแหงราชวงศเหงียน เปนราชวงศสุดทายของ
เวียดนามที่ปกครองเวยีดนามมา 143 ป สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348ตั้งอยูใจกลาง
เมือง อดีตเคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองคและเปน
มรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงาม 
นําทานชมผลิตภัณฑสินคาผลิตจากเหยื่อไผ ของขึ้นช่ือของเวียดนาม อาทิเชน ยาสี
ฟน ยายอมผม ผาเช็ดผมและยังมีสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ
ฝากไดตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (4)  เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด !!! 
นําทานเดินทางสู บานาฮิลล ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที  บานาฮิลลเปนที่
ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง
เวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆเพื่อใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ นําทานขึ้นกระเชาที่ยาว
ที่สุดในโลกไดรบัการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส เพราะมีความยาวถึง 5,042 
เมตร นําทานแวะชม สวนดอกไม สวนสวยสไตลฝร่ังเศส  ท่ีมีท้ังดอกไม ตนไม 
และยังมี โรงเก็บไวน  ใหทานไดเดินชม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานขึ้นสูยอดเขาพบกับจุดชมวิวแหงใหม สะพานทอง หรือ Golden 
Bridge มีความสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดิน
แบงออกเปน 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา โดยมี อุงมือหินขนาดยักษ ทีแ่บกรับ
สะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว สรางความแตกตางจากสะพานอ่ืนท่ัวไปไดดีเยี่ยม 

 
 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตราคารบนบา

นาฮิลล !!! 



 

 

 
พักที ่MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว  พักบน

ยอดเขาบานาฮิลล 
 

หมายเหตุ : หองพักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงวันเขาพักตามความเหมาะสมของหองพักในแตละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

วันที่ 3 เท่ียวชมสวนสนุกบานาฮิลล – น่ังเรือกระดง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น – ดานัง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  (6) 

นําทานขึ้นสูยอดเขาพบกับสวนสนุกขนาดใหญ บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค เปนสวน
สนุกทั้งในรม และ กลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเทพนิยายท่ีสวยงาม 
ตั้งอยูทามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เชน ถํ้าไดโนเสาร ภาพยนตรใน
ระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเลนตางๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากน้ียังมี
โซนอาหารอยางครบครันอีกดวย  
(รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้ง ท่ีไมรวมใหในรายการ) 
 
 
 
 
 

 
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางลงจากเขากลับดานัง  

เท่ียง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (7)  เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด !!! 
หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กต้ังอยูริมฝم�ง
แมน้ําทูโบนถูกแบงออกเปนสองฝم�งโดยมีคลองคั่นกลาง และไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก เน่ืองจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปตยกรรมของชาติ
ตะวันตกกบัทองถิ่นเวียดนามไดอยางมีเอกลักษณและลงตัวจากน้ันนาํทานเขา
สู หมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน อยูติดแมน้ํา และมีสวน
มะพราวขนาบขางสองฝم�ง ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรม ลองเรือกระดง  
นําทานชม วัดฟุกเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญ และเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน 
ไวสําหรับพบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซเดียวกัน และไวเปนที่



 

 

ระลึกถึงถิ่นกําเนิด  ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่
ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว เพ่ือเปนสิริมงคลแกทาน จากน้ันนําทานสู สะพานญี่ปุ�น 
สัญลักษณอยางหน่ึงของเมืองฮอยอันไดรับการกอสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเม่ือ 
400 กวาปที่แลว สะพานน้ีสวยทั้งกลางวันกลางคืน และเปนอีกหน่ึงสถานที่ที่ทุก
ทานตองมาถายภาพเปนที่ระลึก  
ชม ศาลกวนอู ซึ่งอยูบนสะพานญี่ปุ�นเปนเทพสัญลักษณแหงความซ่ือสัตย 
ความกัตตญัูรูคุณ ความจงรักภักดี จากน้ันใหทาน ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองฮอยอัน 
สวนมากเปนของที่ชาวบานนําออกมาขาย ซ้ือเปนของใช ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย  
แลวนําทานเดินทางสู เมืองดานัง เมืองทาสําคัญของ เวียดนามกลาง อยูริมชายฝم�ง
ทะเลจีนใต เปนเมืองใหญอันดับที่ 4 ของเวียดนาม ซ่ึงปจจุบันไดรบัการพัฒนาใหมี
สิ่งอํานวยความสะดวกครบครนัทั้งสนามบิน ศูนยการคา รานอาหาร ท่ีพัก แตก็ยังมี
มนตเสนหของตึกเกาสีเหลืองบวกกับวถิีชีวติท่ีเรียบงายของผูคนในเมืองเล็กๆ ริมน้ํา
แสนสงบ  
 
 
 
 

 
 
นําทานชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานขามแมน้ําฮันเปนสัญลักษณของการฟم�นคืน
ประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เช่ือมตอสองฟากฝم�ง
ของแมน้ําฮันสรางตามสัตวมงคลของชาวจีน ซึ่งจะเปลงแสงและรัศมีแหงความสุข 
พรอมกับพนไฟและน้ํา ในทุกคืนของวันศุกรและเสารตอนเวลาสามทุม 
แลวนําทานถายรูปที่ สะพานแหงความรัก พบกับบบรรยากาศยามค่ําคิน ที่ประดับ
ไฟอยางสวยงาม 
 
 

 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)  เมนู !!! กุงมังกรซอสหัวหอมและขิง 

พรอมไวนแดงดาลัด 



 

 

พักที ่KAY DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา เมืองดานัง  
 

วันที่ 4 วัดลินหอ๋ึง - ชอปปم�งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ ฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  (9) 

แวะสักการะ เจาแมกวนอิมวัดลินหอ๋ึง อยูบนเกาะเซินจรา ทางเหนือของเมือง
ดานัง เปนวัดใหญที่สุดของที่น่ี รูปปم�นปูนขาวของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา 
หันหนาออกสูทะเลเพ่ือเปนการปกป�องคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา และ
ศักดิ์สิทธิม์ากในการขอพรเร่ืองสุขภาพ การทํามาคาขาย แคลวคลาดปลอดภัย 
และขอลูก กราบไหวเพ่ือความเปนศิริมงคล 
นําทาน ชอปปم�งตลาดฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมาย อาหารพื้นเมือง
เวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหลา บุหร่ี มีใหเลือกสรรครบทกุสิ่ง 

 สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู สนามบินดานัง 
เย็น  บริการทานดวยขาวเหนียวหมูยอ(กลอง)รสชาติเวียดนามแทๆ ณ สนามบิน  (10)   
13.35 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินที่ VJ961 สายการบิน 
VIETJET AIR  

ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง  
***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรี
เควสที่น่ังกอนได*** 
 
15.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
 
***กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง*** 
 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึ้นไป 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงราคา 
ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป  
หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน 
กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 



 

 

หมายเหตุ : หองพักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงวันเขาพักตามความเหมาะสมของหองพักในแตละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินทีร่ะบุในรายการทองเท่ียว 
 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตปุระเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจ

ในการบริการ) 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 



 

 

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง
บริษัทฯ ตองมีการการนัตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรบัขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามท่ีระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 



 

 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


