
 

 

รหัสทัวร FIT1900928 
ทัวรเวียดนาม  ดานัง เว บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (FD) 
- บานาฮิลล 
- ดานัง 
- เว 
- เมืองโบราณฮอยอัน 
- สะพานญี่ปุ�น 
 
 
  

    
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ดานัง - บานา ฮิลล  
06.00 น.  คณะพรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 4 ประตูทางเขา 2 

เคานเตอรเช็คอินสายการบิน Thai Air Asia โดยมเีจาหนาที่ของบริษัทฯคอยให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

09.50 น.  บินลัดฟ�าสูเมืองดานัง โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD634 
(ไมมบีริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ) 
11.25 น.     เดินทางถึงสนามบิน ดานัง (เวลาทองถิ่นเทากับเวลาไทย ) เมืองใหญลําดับที่ 5 

ของเวียดนาม ตั้งอยูตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําฮัน 
ติดกบัทะเลจีนใต อากาศรอนช้ืนตลอดทั้งป เมืองใหญลําดับที่ 4 ของเวียดนาม 
ตั้งอยูตอนกลางของประเทศเวียดนาม เปนศูนยกลางของเวียดนามตอนกลาง ใน
อดีตเมืองน้ีเคยเปนเมืองทาท่ีสําคัญในยุคเฟم�องฟูของเวียดนาม ซึ่งปจจุบันไดรบั
การพัฒนาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครนัทั้งสนามบิน ศูนยการคา 
รานอาหาร ที่พัก เพื่อเอ้ืออํานวยนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนดานังและเมือง
ใกลเคียง หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ เรียบรอยแลว นํา
ทานเดินทางสูตัวเมืองดานัง ระหวางทางนําทาน ผานชมสะพานมังกร สะพานขาม
แมน้ําฮัน ที่สรางขึ้นเปนลวดลาย ถูกออกแบบและสรางในรูปรางของมังกรเพ่ือท่ีจะ
หายใจเปนเปลวไฟในทุกๆ คืน ที่เวลา 3 ทุมตรง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
นําทานเดินทางสู  บานาฮิลล แหลงทองเที่ยวสุดฮิต บริการโดย กลุม SUN 
WORLD นําทานขึ้นกระเชาที่สูงที่สุดในโลกขึ้นสูเนินบานา ฮิลล ในอดีตบานา 



 

 

ฮิลล ใชเปนที่พักตามอากาศของชาวฝรั่งเศษ หลังจากฝรั่งเศษก็ไดถอนตัวไปจาก
เวียดนามแลว ที่พักบนบานาฮิลล ก็ถูกทิ้งรางเอาไว จนกระทั่งถูกนํามาเปดเปน
สถานที่ทองเที่ยวภายในป ค.ศ. 2009 การออกแบบสถาปตยกรรมของหมูบาน
แหงน้ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากหมูบานของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 แวดลอม
ดวยศูนยรวมความบันเทิง โอบลอมดวยทิวทัศนแบบ 360 องศาของเมืองดานัง
อันแสนงดงาม  นําทานอิสระทํากิจกรรมตามอัธยาศัยบนบานาฮิลล ไมวาจะเปน
หางสรรพสินคา รานอาหารและบารใหไดลิ้มลองความอรอย หรือ สะพานมือทอง 
ที่เท่ียวใหมเอ่ียมเพ่ิงเปดตัวไปเมื่อป 2561 ลักษณะเปนสะพานลอยฟ�าสีทอง โคง
ยาวไปตามแนวเขา มีอุงมือหินขนาดยักษแบกรับสะพานเอาไว ถาไมไดถายรูปคู
สะพานน้ี ก็เหมือนมาไมถึงบานาฮิลล นอกจากน้ียังมีพระพุทธรูป Linh Chua 
linh Tu วัดสถาปตยกรรมสไตลจีน มีความสูง 27 เมตร วากันวา ณ จุดที่
พระพุทธรูปประทับอยูเปนจุดคั่นระหวางทองฟ�ากับโลก บนบานาฮิลลยังมี สวน
ดอกไมเมืองหนาว Le Jardin d’ Amour สวนดอกไมเมืองหนาวที่แบงเปน 9 
โซนดวยกัน และปดทายกับสวนสนุก Fantasy World เปนสวนสนุกที่ไดแรง
บันดาลมาจากนวนิยายเรื่อง Journey To The Center of the Earth เครื่อง
เลนสวนใหญอยูเปนเครื่องเลนที่อยูในรม ตั้งแตเครื่องเลนหวาดเสียวระทึกใจ 
จนถึงเครื่องสนุกสนานแบบเด็ก ๆ และหามพลาด Alpine Coaster เครื่องเลน
โรลเลอรโคสเตอร โดยรถจะเคลื่อนไปตามรางพรอมชมวิวหุบเขาบานาฮิลลแบบ 
360 องศา  
(หมายเหตุ ตั๋วเครื่องเลนโรลเลอรโคสเตอร พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งและบานผีสิงไม
รวมอยูในรายการทัวร สําหรับทานที่สนใจ สามารถซื้อบัตรเขาชมได ณ จุด
บริการ )  

คํ่า    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Mercure Danang French Village Bana 
Hills ระดับ 4 ดาว บนบานาฮิลล    



 

 

วันที่สอง บานา ฮิลล - ดานัง– เมืองเว - พระราชวังเว – ลองเรือแมน้ําหอม  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง จากน้ันนําทานออกเดินทางสู เมืองเว เวเปนเมือง
หลวงของมณฑล ฝم�งกลางใตของเวียดนาม และเคยเปนใจกลางของราชวงศ 
เหงียนซึ่งเปนราชวงศศักดินาที่เคยตอเน่ืองจากศตวรรษที่ 17ไปถึงศตวรรษที่19 
หลังจากราชวงศเหงียนสามารถครองอํานาจครอบคลุมของประเทศเวียดนาม 
ในชวงเวลาน้ัน เวจึงกลายเปนเมืองหลวงของประเทศน้ีโดยปริยาย (ใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม พระราชวังเว มรดกโลกสําคัญของเวียดนาม สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิ
ยาลอง พระราชวังตองหามแหงเมืองเว (Imperial City) ถอดแบบมาจาก
พระราชวังตองหาม ในกรุงปกกิ่ง เพราะวาในยุคน้ันจักรพรรดิของเวียดนามไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมโดยตรงจากจีน พระราชวังตองหามเปนสวนหน่ึงของป�อม
ปราการเมืองเว ที่ลอมรอบดวยกําแพงสี่เหลี่ยม ยาวดานละ 2 กิโลเมตร ลอมรอบ
ดวยคูน้ําทุกดาน ภายในกําแพงมีสวนที่เปนวัด สระบัว สวนดอกไม และพระราชวัง
สีมวง ในชวงสงครามเวียดนาม พระราชวังแหงน้ีไดรับความเสียหายเปนอยางมาก 
และถึงแมวาสงครามจะยุติลง พระราชวังก็ยังไมไดรับการดูแล จนกระทั่งเวียดนาม
เปดประเทศ จึงไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวในปจจุบัน นําทาน ลองเรือแมน้ําหอม 
หรือภาษาเวียดนามเรียกวา ซงเฮือง เปนแมน้ําสายสั้นๆไหลผานกลางเมืองเว  



 

 

แมน้ําสายน้ีสองฝم�งจะกวางแตระดับน้ําจะตื้น ในอดีตกษัตริยจะทรงลองเรือชมการ
รายรําสลับกับดนตร ีโดยนาฏศิลป�ชนิดน้ีเปนภูมิปญญาสืบทอดจากบรรพบุรุษของ
ชาวเวียดนาม นําทานสัมผัสบทเพลงและทวงทาระหวางลองเรือ  
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Thanh Lich Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม เมืองเว - เจดียวดัเทียนมู - เมืองโบราณฮอยอัน -สะพานญี่ปุ�น  
- บานตันกี -  หมูบานกั๊มทาน + ลองเรือกระดง  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม วัดเทียนมู วัดเกาแกอายุกวา 400 ปจากตํานานเลากันวา มีหญิงแกคน
หน่ึงมาน่ังอยูบริเวณที่เป�นเจดียในปจจุบัน ไดบอกกับชาวบานวาจะมีผูยิ่งใหญคน
หน่ึงมาสรางเจดียขึ้นที่น่ี เมื่อขุนนางเหงียนฮวาง ผูปกครองเมืองไดยินเขา จึงได
ดําริใหสรางเจดียขึ้นที่น่ี ตัวเจดียมีความสูง 8 ชั้น แทนชาติภพของพระพุทธเจา 
นอกจากน้ันแลว วัดเทียนมูแหงน้ียังเปนที่เก็บ รถเถาถาน และหัวใจ ของพระภิกษุ 
ทิจ กวาง ดึ๊ก ผูที่ทําการเผาตัวเอง ประทวงรัฐบาลโง งินหเดียม ผูซึ่งนับถือ 
คาทอลิกและปราบปรามชาวพุทธอยางหนักหนวง  จากน้ันนําทานออกเดินทางสู 
เมืองฮอยอัน เปนเมืองเล็กๆ ที่อยูริมแมน้ําทูโบน หางจากเมืองทาอยางดานังไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 30 กิโลเมตร เปนเมืองที่เคยเจริญรุงเรืองมาก
ในอดีต มีชาวตางชาติเดินทางเขามาคาขาย ตลอดจนนําเอาศิลปะวัฒนธรรมมา
ฝากใหกับเมืองฮอยอันแหงน้ี ซึ่งปรากฏอยูบนตึกรามบานชองอันไดรับการรักษา
เอาไวจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนชิโนโปรตุกีสผสมโคโลเนียล หรือบานแบบจีน
โบราณ องคการยูเนสโกประกาศใหเมืองเกาฮอยอันเปนเมืองมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2542  จากน้ันนําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น หรือสะพาน
แหงมิตรไมตรี ในภาษาเวียดนาม กอสรางโดย
ชุมชนชาวญี่ปุ�น ในชวงคริสตศตวรรษที่ 17 เพื่อ
เชื่อมยานอยูอาศัยของชาวจีนกับญี่ปุ�นที่อยูคน
ละฟากฝم�งเขาดวยกัน มีความเชื่อโบราณวา 
สะพานแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อบูชาสัตวในเทพ



 

 

นิยาย ที่ชื่อวา คู (Cu) ตามตํานานกลาววาหัวของสัตวในเทพนิยายน้ีอยูที่อินเดีย 
ลําตัวคดเคี้ยวไปมาในเวียดนาม สวนหางน้ันอยูในญี่ปุ�น ดังน้ันชาวญี่ปุ�นในเมือง
ฮอยอันจึงสรางสะพานน้ีเพื่อบูชาคู Cu ซึ่งจะทําใหบานเมืองอยูสุขสบาย ไมทําให
เกิดแผนดินไหว หรือแผนดินถลม จากน้ันนําทานเดินทางสู บานตันกี หรือบาน
หมายเลข 101 บานตันกี เปนบานไมสองชั้นที่สวยงามและเกาแกที่สุดในฮอยอัน 
เปนสถาปตยกรรมท่ีผสมผสานกันอยางลงตัวถึง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ�นและเวียดนาม 
บานโบราณหลังน้ีมีอายุราวๆ 270 ป มีคนอาศัยอยูที่น่ี ซึ่งก็หมายถึงเกิดและตาย
ที่น่ีถึง 7 ชั่วอายุคน เจาของบานเปนเศรษฐีเกาของเวียดนาม ภายในบานจะหอง
ตางๆ ที่แบงตามการใชงานถึง 4 หอง  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน นําทาน 
ลองเรือกระดง สัมผัสวิถีชีวิตชาวบานของหมูบาน
กั๊มทาน (Cam Thanh) อยูใกลๆกับเมืองฮอย
อัน ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม เปน
หมูบ านที่มีชื่อ เสียงในเรื่องของการลองเรือ
ตะกรา เรือที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร 
เรือตะกราเกิดขึ้นมาจากสมัยที่ชาวฝรั่งเศสไดเขา
มาปกครองประเทศเวียดนาม มีการเก็บภาษีเรือ จึงมีผูที่คิดคนโดยการเอาไมไผมา
สานขึ้น ลักษณะกลมมนคลายตะกรา ทาทับดวยน้ํามันสนเพื่อกันน้ํา โดยชาว
เวียดนามไดบอกกับชาวฝร่ังเศสวา สิ่งประดิษฐน้ีคือตะกรายักษ ไมใชเรือ ซึ่งตอมา
ไดนิยมใชอยางแพรหลายทั่วประเทศจนกลายเปนหน่ึงในสัญลักษณของประเทศ
เวียดนามในที่สุด ปจจุบันชาวเวียดนามยังนิยมใชเรือตะกราในการใชสัญจรตางๆ 
(ตามธรรมเนียมควรใหทิปแกฝพาย ทานละ 50 บาทหรือ 35,500 ดองเปน
สินน้ําใจ) จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง  

คํ่า    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Lavender Home ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สี ่  วัดหลิงอ๋ึน – ตลาดฮาน - ดานัง - กรุงเทพ  
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม วัดหลิงอ๋ึน คําวา หลิงอ๋ึนในภาษาเวียดนาม แปลวา สมปราถนา วัดห
ลิงอ๋ึนต้ังอยูบนเนินสูง 1,500 เมตร จากระดบัน้ําทะเลนําทานนมัสการเจาแม
กวนอิมหินออนที่มีความสูง 67 เมตร เจาแมกวนอิมวัดหลิงอ๋ึนจะหักหนาออกทาง
ทะเลเพื่อทําการคุมครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา นอกจากน้ันยังมีพระพุทธรูป
แกะสลัก 18 อรหันตอีกดวย จากน้ันนําทาน อิสระช็อปปم�งตลาดฮาน ใหทานไดแวะ
เลือกซื้อของฝาก โดยในตลาดนอกจากจะมีของสดแลว ก็ยังมทีของฝาก ตางๆ 
เชนเส้ือผา หมวก กระเป�า และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติเมืองดานัง  

18.10 น. ออกเดินทางจากเมืองดานัง สู กรุงเทพมหานคร(สนามบินดอนเมือง) โดยสายการ
บิน ไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD639 (ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบน
เครื่อง ) 

19.55 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
 
 

หมายเหตุ  
หองพักแตละโรงแรมสวนมากจะแบงเปน หองเด่ียว (1 เตียงใหญ ) หองคู (เตียงคู /เตียง
ใหญ) และหองพักแบบ 3 ทาน   (3 เตียง) หองพักแตละประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ทําใหหองพักสําหรับ 3 ทาน จะไดเปน 1เตียงใหญ
กับ 1 เตียงเสริม และโรงแรมในเวียดนาม หองพักอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรดัไมมีอาง
อาบน้ํา และในบางโรงแรมแตละช้ันจะมีเพียงไมกี่หอง ซึ่งในกรณีมาเปนครอบครวัใหญใช
หลายหอง อาจจะไมไดติดกันและอาจจะไดคนละช้ัน  
 
 



 

 

 
 

อัตราคาขางตนน้ีรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยดัระบวุันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
✓ คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
✓ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
✓ คารถรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
✓ คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 

เวียดนาม สุดฟน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน-FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก

หองละ2-3
ทาน 

เด็กอายุไมเกิน
12ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน
12ปไมเสริม

เตียง 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน พักเด่ียว 

14-17 มิ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900 
28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 

06-09 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 
20-23 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 
27-30 ก.ย. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 
18-21 ต.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 
08-11 พ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900 
22-25 พ.ย. 62 13,900 13,900 13,900 9,900 3,900 
13-16 ธ.ค. 62 14,900 14,900 14,900 10,900 3,900 



 

 

✓ คาประกันชีวติกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการขางตนน้ีไมรวม 
× ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
× คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรบัเพ่ิมข้ึน 
× คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาต

กลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่ของผูเดินทาง
ในการจัดทําเอง) 

× คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่ม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหาร และเครื่องด่ืม สั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

× คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ 

× คาปรบั สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 ก.ก. 
× คาทิปไกดทองถิ่น,คนขบัรถ 1,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน โดยจะทําการเรียกเก็บ

ทิป ณ สนามบิน  
× คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถแตไม

บังคบัทิป) 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสงแฟกซ
หรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 
10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการทีไ่ดระบุไวในเอกสารฉบบันี้ทั้งหมดน้ีแลว 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมใน
คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทาง 10-14 
ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 
500 บาท 
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 



 

 

3.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคา
สวนมากเปนสําคัญ 
4.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 
5.อัตราคาบริการคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจบุัน บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีที่มีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรับขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 
6.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
7.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนํามา
ขอคืนเงินได 
8.คาบริการที่ทานชําระกับทางบรษิัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
9.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบรกิารทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน ใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 
10.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 
11.บรษิัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มี
สวนตองรับผดิชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 



 

 

12.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบรษิัท
ฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 
13.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด 
ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 
14.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
15.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร 
ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 
18.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหต ุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
19.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
20.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท
บิน หรือ เวลาบิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมได



 

 

แจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไม
แจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบิน 
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 
21. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
22. กรณีใชหนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เลมสีน้ําเงินและสีแดง) เดินทาง
เพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวรหากทานถูกปฏเิสธในการเขา –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 


