
 

 

รหัสทัวร ZAT1902695 
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
เที่ยวครบสูตร สุดคุมกับเมืองมรดกโลก สุดคลาสสิค 
ขึ้นกระเชาสูยอดเขา บานาฮิลล เต็มอ่ิมกับสวนสนุก 
อ่ิมอรอยกับเมนูซฟีู�ด และบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
ฟรี!! รมถุงผา ตุกจาที่ระลึกเวียดนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

***พักโรงแรมหรู MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** 
เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINES บินตรงเมือง ดานัง 

พิเศษ !!! ลองเรือกระดง เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด และ อิ่มอรอยเมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ 
ฟรี !!! เมนูกุงมังกร ไวนแดง แจก รม ถุงผารักษโลก ตุกตาที่ระลึกเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก:: 
06 – 09 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
10 – 13 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
13 – 16 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
20 – 23 พฤศจิกายน 2562 11,900 3,500 
04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันพอแหงชาติ) 12,900 3,500 
11 – 14 ธันวาคม 2562 12,900 3,500 
25 – 28 ธันวาคม 2562 13,900 3,500 
15 – 18 มกราคม 2563 11,900 3,500 
22 – 25 มกราคม 2563 12,900 3,500 
23 – 26 มกราคม 2563 13,900 3,500 
30 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ 2563 13,900 3,500 
02 – 05 กุมภาพันธ 2563 11,900 3,500 
05 – 08 กุมภาพันธ 2563 (วันมาฆบูชา) 12,900 3,500 
26 – 29 กุมภาพันธ 2563 11,900 3,500 
01 – 04 มีนาคม 2563 11,900 3,500 
04 – 07 มีนาคม 2563 11,900 3,500 
08 – 11 มีนาคม 2563 11,900 3,500 
18 – 21 มีนาคม 2563 11,900 3,500 
19 – 22 มีนาคม 2563 13,900 3,500 
22 – 25 มีนาคม 2563 11,900 3,500 
25 – 28 มีนาคม 2563 11,900 3,500 
ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 3,500 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบิน 7,900 บาท/ทาน 

 
 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง - วัดเจดียเทียนมู - ชอปปم�งตลาดตองบา – ลองเรือ
มังกร 

 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ท

แอร (VZ) เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
บัตรขึ้นเครื่อง 

10.50 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ960 สาย
การบิน VIETJET AIR ราคาทัวรนี้ ยังไมรวมอาหารรอนและเครื่องดื่มบน
เคร่ือง  

***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเปนระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถ
รีเควสที่น่ังกอนได*** 
 
 
 
 
 
 
12.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง  ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธี

การตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจ
สวนตัวตามอัธยาศัย  

เที่ยง   บริการทานดวยขนมปงฝรั่งเศสแสนอรอยบนรถระหวางการเดินทาง (1) 
 

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองเว อดีตเคยเปนเมืองหลวงเกาในสมัย ราชวงศ
เหงียนชวงป พ.ศ. 2345-2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยูทั่วเมืองและ
ดวยความเจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามทรงคุณคาและวัฒนธรรมที่
มีแบบฉบับของตนเอง เว จึงไดรับประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536จากองคการยูเนสโก  
นําทานเขาสู วัดเจดียเทียนมู เปนวัดที่ตั้งอยูฝم�งซายของริมแมน้ําหอมสราง
ขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเดนที่สุดของวัดแหงน้ีคือ 
เจดียทรงเกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แตละชั้นเปนตัวแทนของชาติ
ภพตางๆ ของพระพุทธเจา 
 



 

 

 
 
 
 

 
นําทาน ชอปปم�งตลาดตองบา ตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ที่อยูติดกับ แม
น้ําหอม ภายในมีสินคามากมาย เชน เสื้อผา กระเป�าเดินทาง ของฝากที่ใชใน
ครัวเรือนอาหารแหง ของท่ีระลึกมากมาย  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 หลังอาหารนําทาน ลองเรือมังกรแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจาก
หนุมสาวชาวเวียดนามที่จะมีขับกลอมเสียงดนตรีพื้นเมือง และเตนรําใหทานไดรวม
สนุก ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามทั้งสองขางทาง 

 
 
 
 
 

 
พักที่ Thanh Lich Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา  เมืองเว 
 

วันที่ 2 
พระราชวังแหงราชวงศเหงียน – เทือกเขาบานาฮิลล – นั่งกระเชาชมวิวเขาบานาฮิลล 
– เที่ยวชมหองเก็บไวน – สวนดอกไม – สะพานทองโกลเดน บริดจ – พักบนยอดเขาบา
นาฮิลล 

 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  (3) 

จากน้ัน นําทานเขาชม พระราชวังแหงราชวงศเหงียน เปนราชวงศสุดทายของ
เวียดนามที่ปกครองเวียดนามมา 143 ป สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348ตั้งอยูใจกลาง
เมือง อดีตเคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 พระองคและ
เปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงาม 



 

 

นําทานชมผลิตภัณฑสินคาผลิตจากเหยื่อไผ ของขึ้นชื่อของเวียดนาม อาทิเชน 
ยาสีฟน ยายอมผม ผาเช็ดผมและยังมีสินคาอ่ืนๆอีกมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝากไดตามอัธยาศัย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (4)  เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด !!! 
นําทานเดินทางสู บานาฮิลล ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที  บานาฮิลลเปนที่
ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเขามาปกครอง
เวียดนามไดมีการสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆเพ่ือใชเปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ นําทานขึ้นกระเชาที่ยาว
ที่สุดในโลกไดรับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส เพราะมีความยาวถึง 5,042 
เมตร นําทานแวะชม สวนดอกไม สวนสวยสไตลฝรั่งเศส  ที่มีทั้งดอกไม ตนไม 
และยังม ีโรงเก็บไวน  ใหทานไดเดินชม และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานขึ้นสูยอดเขาพบกับจุดชมวิวแหงใหม สะพานทอง หรือ Golden 
Bridge มีความสูงจากระดับ น้ําทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร 
ทางเดินแบงออกเปน 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา โดยมี อุงมือหินขนาดยักษ ท่ีแบก
รับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว สรางความแตกตางจากสะพานอ่ืนท่ัวไปไดดีเยี่ยม 

 
 
 

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

บนบานาฮิลล !!! 
 

พักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดบั 4 ดาว  พักบน
ยอดเขาบานาฮิลล 

 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : หอ้งพกัที� MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงวันเข้าพกัตามความ
เหมาะสมของหอ้งพกัในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  



 

 

วันที่ 3 เที่ยวชมสวนสนุกบานาฮิลล – นั่งเรือกระดง – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น – ดานัง 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  (6) 

นําทานขึ้นสูยอดเขาพบกับสวนสนุกขนาดใหญ บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค เปน
สวนสนุกทั้งในรม และ กลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเทพนิยายที่
สวยงาม ตั้งอยูทามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เชน ถํ้าไดโนเสาร 
ภาพยนตรในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเลนตางๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ 
นอกจากน้ียังมีโซนอาหารอยางครบครันอีกดวย  
(รวมคาเครื่องเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้ง ที่ไมรวมใหในรายการ) 
 
 
 
 
 

 
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางลงจากเขากลับดานัง  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (7)  เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด !!! 
นําทานเขาชมหมูบานหินออน ชมผลิตภัณฑของขึ้นชื่อของเมืองดานัง ที่ผลิต
จากหินออนมากมาย  
นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําทูโบนถูก
แบงออกเปนสองฝم�งโดยมีคลองคั่นกลาง และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลก เน่ืองจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปตยกรรมของชาติตะวันตกกับ
ทองถิ่นเวียดนามไดอยางมีเอกลักษณและลงตัว 
นําทานชม วัดฟุกเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญ และเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน 
ไวสําหรับพบปะของคนหลายรุนที่อพยพมาจากฟุกเกี๋ยนที่มีแซเดียวกัน และไวเปนที่
ระลึกถึงถิ่นกําเนิด  ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่
ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว เพื่อเปนสิริมงคลแกทาน จากน้ันนําทานสู สะพานญี่ปุ�น 
สัญลักษณอยางหน่ึงของเมืองฮอยอันไดรับการกอสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 
400 กวาปที่แลว สะพานน้ีสวยทั้งกลางวันกลางคืน และเปนอีกหน่ึงสถานที่ที่ทุก
ทานตองมาถายภาพเปนที่ระลึก  



 

 

ชม ศาลกวนอู ซึ่งอยูบนสะพานญี่ ปุ�นเปนเทพสัญลักษณแหงความซื่อสัตย  
ความกัตตัญูรูคุณ ความจงรักภักดี จากน้ันใหทาน ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองฮอยอัน 
สวนมากเปนของที่ชาวบานนําออกมาขาย ซื้อเปนของใช ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย  
จากน้ันนําทานเขาสู หมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน อยูติด
แมน้ํา และมีสวนมะพราวขนาบขางสองฝم�ง ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรม 
ลองเรือกระดง  
แลวนําทานเดินทางสู เมืองดานัง เมืองทาสําคัญของ เวียดนามกลาง อยูริมชายฝم�ง
ทะเลจีนใต เปนเมืองใหญอันดับที่ 4 ของเวียดนาม ซ่ึงปจจุบันไดรับการพัฒนาใหมี
สิ่งอํานวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน ศูนยการคา รานอาหาร ที่พัก แตก็ยังมี
มนตเสนหของตึกเกาสีเหลืองบวกกับวิถีชีวิตที่เรียบงายของผูคนในเมืองเล็กๆ ริมน้ํา
แสนสงบ  
 
 
 
 
 

 
นําทานชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานขามแมน้ําฮันเปนสัญลักษณของการฟم�น
คืนประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เชื่อมตอสองฟาก
ฝم�งของแมน้ําฮันสรางตามสัตวมงคลของชาวจีน ซึ่งจะเปลงแสงและรัศมีแหงความสุข 
พรอมกับพนไฟและน้ํา ในทุกคืนของวันศุกรและเสารตอนเวลาสามทุม 
แลวนําทานถายรูปที่ สะพานแหงความรัก พบกับบบรรยากาศยามคํ่าคิน ท่ีประดับ
ไฟอยางสวยงาม 
 
 

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

พรอมไวนแดงดาลัด 
พักที่ KAY DANANG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา เมืองดานัง  



 

 

วันที่ 4 วัดลินหอึ๋ง - ชอปปم�งตลาดฮาน – สนามบนิดานัง – กรุงเทพ ฯ 
 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  (9) 

แวะสักการะ เจาแมกวนอิมวัดลินหอึ๋ง อยูบนเกาะเซินจรา ทางเหนือของเมือง
ดานัง เปนวัดใหญที่สุดของที่น่ี รูปปم�นปูนขาวของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังใหภูเขา 
หันหนาออกสูทะเลเพื่อเปนการปกป�องคุมครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และ
ศักดิ์สิทธิ์มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทํามาคาขาย แคลวคลาดปลอดภัย 
และขอลูก กราบไหวเพ่ือความเปนศิริมงคล 
นําทาน ชอปปم�งตลาดฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมาย อาหารพื้นเมือง
เวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหลา บุหร่ี มีใหเลือกสรรครบทุกสิ่ง 

 สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู สนามบินดานัง 
เย็น  บริการทานดวยขาวเหนียวหมูยอ(กลอง)รสชาติเวียดนามแทๆ ณ สนามบิน  

(10)   
13.15 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ VJ961 สายการบิน 
VIETJET AIR  

ราคาทัวรนี้ยังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง  
***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่นั่ง ระบบจะเปนระบบสุมที่นั่ง ไมสามารถ
รีเควสที่น่ังกอนได*** 
14.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 

 
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง*** 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทานขึ้นไป 

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดงักลาว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ 
เปลี่ยนแปลงราคา 

ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป  
หัวหนาทัวรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน 

กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวนัที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
 

 
หมายเหตุ : หอ้งพกัที� MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงวันเข้าพกัตามความ
เหมาะสมของหอ้งพกัในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  



 

 

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

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
 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 ท่ีจายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หัวหนาทัวรแลวแตจะ

พอใจในการบริการ) 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

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

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

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

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 



 

 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืน
คาตั๋วได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรบัขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

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

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


