
 

 

รหัสทัวร  DKC2000643  
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล VPG04 HASHTAG (PG) 
บินตรง สุวรรณภูมิ – ดานัง / ดานัง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอก แอรเวย 
ฟรีน้ําหนักกระเป�าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม 
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3-4 ดาว พรอมอาหารเชา ( เว 1 คืน / ดานัง 1 คืน / บน
บานาฮิลล 1 คืน ) 
เท่ียวครบทุกไฮไลท ลองเรือกระดง และ ลองเรือชมสองฝم�งแมน้ําหอม 
สักการะส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ณ วัดเจดียเทียนมู ศาลกวนอู วัดลินหอ๋ึง 
น่ังกระเชาข้ึนสูเขาบานาฮิลล สะพานสีทอง สวนดอกไมแหงความรัก  
และเลนสวนสนุกบนบานาฮิลลแบบไมอ้ัน - ชอปปم�งจุใจท่ีตลาดดงบา 
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ + กุงมังกร 

 
วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เมืองเว - วัดเจดียเทียนมู - ตลาดดงบา - ลองเรือแมน้ําหอม 

2  
พระราชวังไดโนย - เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ�น - ศาลกวนอู - นั่ง
เรือกระดง 

3  
เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก - บานาฮิลล - กระเชาลอยฟ�า - สวนดอกไมแหงความรัก - 
สะพานโกเดนบริดจ - สวนสนุกแฟนตาซี พารค 

4  วัดลินหอ๋ึง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ  

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

20 - 23 Apr 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

04 - 07 May 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

18 - 21 May 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

08 - 11 Jun 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

13 - 16 Jul 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

20 - 23 Jul 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 



 

 

18 - 21 Aug 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

01 - 04 Sep 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

14 - 17 Sep 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

05 - 08 Oct 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

19 - 22 Oct 2020  14,999  14,999 14,999 3,500 5,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เมืองเว - วัดเจดียเทียนมู - ตลาดดงบา 
- ลองเรือแมน้ําหอม 

07.30  คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 
ประตู 4 เคานเตอร F สายการบินบางกอก แอรเวย (PG)  โดยมี
เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหแกทาน 

10.55  ออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินบางกอก 
แอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 947 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

12.45  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองแลว 
(เวลาทองถ่ินที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย) 

เดินทางเขาสู เมืองเว ต้ังอยูในเวียดนามตอนกลาง ริมฝم�งแมน้ําหอม ถัด
เขามาในแผนดินจากริมฝم�งทะเลจีนใตเพียง 2-3 ไมล หางจากกรุงฮานอย
ไปทางใตประมาณ 540 กิโลเมตร และหางจากนครโฮจิมินหไปทางเหนือ
ประมาณ 644 กิโลเมตรเปนเมืองท่ีมีความเจริญรุงเรืองในอดีต 
โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมท่ีมีแบบฉบับของตนเอง 
สถานท่ีทองเท่ียวในเมืองเวสวนใหญจะเปนป�อมปราการ พระราชวังหลวง 
และสุสานจักรพรรดิ หมูโบราณสถานในเมืองเวไดรับการข้ึนทะเบียนจาก



 

 

องคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป พ.ศ. 2536 เปนมรดกโลก 
WORLD HERITAGE 1 ใน 3 แหงท่ีมีอยูในประเทศเวียดนาม 

  

นําทานชม วัดเจดียเทียนมู วัดแหงน้ีนับเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนา
นิกายเซน จุดเดนท่ีสุดของวัดแหงน้ีคือ เจดียทรงเกง 8 เหล่ียม สูงลดหล่ัน
กัน 7 ชั้น แตละช้ันเปนตัวแทนของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา สวน
ทางฝم�งซายและขวาเปนที่ต้ังของศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง 
2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียเปนประตูทางเขาสูบริเวณ
ภายในวัด มีรูปปم�นเทพเจา 6 องค คอยยืนเฝ�าปกป�องไมใหความช่ัวราย
เขามาเยือนและวัดแหงน้ีเองมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง
ในชวงยุคหลังของเวียดนามจากนั้นอิสระชอปปงท่ี ตลาด DONG BA 
เปนตลาดใหญต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําหอม รอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปน
สวนมาก ดานในเปนของใชท่ัวไป และถาเขาไปถึงริมน้ําจะเปนตลาดสด 
บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก               

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นําทุกทาน ลองเรือมังกรที่แมน้ําหอม ชมบรรยากาศและความเปนอยู
สองฟากฝم�ง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธท่ีเปนมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเปนการแสดงท่ีงดงาม 
และเปนส่ิงท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเวไมควรพลาด 



 

 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก THANH LICH HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 
พระราชวังไดโนย - เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - วัดฟุ
กเก๋ียน - สะพานญ่ีปุ�น - ศาลกวนอู - น่ังเรือกระดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเขาชม พระราชวังโบราณไดโนย แหงสุดทายของเวียดนาม ท่ี
องคการยูเนสโกประกาศใหเปนแหลงมรดกโลก เปนท่ีประทับ ท่ีทําการของ
ระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงศเหงียนมีกษัตริย 
13 องคที่ไดข้ึนครองราชย นับต้ังแตป ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางย่ิง นําทานชมท้ัง 3 
สวนของพระราชวังอันไดแก กําแพงรอบนอกป�องกันตัวพระราชวังท่ี
เรียกวา “กิงถ่ัน” ท่ีทําการของพระองคกับเสนาธิการและแมทับ ทองพระ
โรงท่ีเรียกวานครจักพรรคด “ไถหวา”และสวนท่ีสําคัญสุดของพระราชวังคือ
พระราชวังตองหาม เปนท่ีประทับของพระองค พระราชินี นางสนมและ
กลุมคนรับใชเปนขันที ท่ีเรียกกันวา ”ต๋ือก๋ัมถ่ัน”จากน้ันนําทานแวะช่ือของ
ฝากของท่ีระลึกเมืองเว เชน ขนมพื้นเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายาดอง
ฮองเต เปนตน 

  

หลังจากน้ันเดินทางสู เมืองฮอยอัน เมืองทางวัฒนธรรมไดรับการข้ึน
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกซ่ึงมนตเสนหอยูท่ีบานโบราณซ่ึงอายุเกาแก



 

 

กวา 200 ป มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซ่ึงเปน
สถาปตยกรรมท่ีไมซ้ําแบบท้ังในดานศิลปะและการแกะสลัก นําทานเย่ียม
ชม หมูบานแกะสลักหินออน ท่ีมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลกในงานฝมือการ
แกะสลักหินออน หินหยก จากน้ันพาทุกทานสู วัดฟุกเก๋ียน หรือ สมาคมฟุ
กเก๋ียน เปนสมาคมชาวจีนท่ีใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ใชเปนท่ี
พบปะของคนหลายรุน และภายในยังเปนท่ีต้ังของวัดท่ีสรางข้ึนเพื่ออุทิศ
ใหกับลัทธิของพระนางเทียนเหา วัดน้ีมีจุดเดนอยูท่ีงานไมแกะสลัก 
ลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การ
นําธูปท่ีขดเปนกนหอย มาจุดท้ิงไว เพื่อเปนสิริมงคล 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  

นําชม สะพานญ่ีปุ�น อีกหน่ึงสญัลักษณของเมืองฮอยอัน สรางโดยชาว
ญี่ปุ�น เม่ือประมาณ 400 ปท่ีผานมา รูปทรงของสะพานมีลักษณะโคงมี
หลังคามุงกระเบื้องเปนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงจัตุรัส เม่ือเดิน
ขามสะพานไปอีกฝم�งก็จะไดพบกันบานเรือนเกาสไตลญี่ปุ�นตลอดจนราน
สไตลอารทแกลอร่ีริมถนนคนเดินสองฟากฝم�งถนน ชม ศาลกวนอู ศาลเจา
ชุมชนชาวจีน ออกเดินทางสู หมูบานกัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม น่ัง
เรือกระดง หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา 
อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะ



 

 

หยอกลอกันไปมานําท่ีพายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุงมังกร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 

เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก - บานาฮิลล - กระเชา
ลอยฟ�า - สวนดอกไมแหงความรัก - สะพานโกเดนบริดจ - สวนสนุกแฟน
ตาซี พารค 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  

นําทานเดินทางสู สะพานมังกร สะพานท่ีเริ่มกอสรางต้ังแตป 2009 มีความ
ยาว 666 เมตร กวาง 37.5 เมตร เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮันประเทศ
เวียดนามสะพานมังกรถูกสรางข้ึนเพื่อเปนแหลงทองเท่ียวดานัง จุดเดนสําคัญ
อยูท่ีมังกรทองตัวยักษท่ีอยูกลางสะพาน เปนสัญลักษณของการฟم�นคืนประเทศ 
และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เวลาสามทุมของคืนวันเสาร-อาทิตย 
หรือชวงเทศกาลตางๆ ท่ีสะพานมังกรแหงน้ีจะมีการปดถนน และเปล่ียนเปน
การแสดงมังกรพนไฟสุดอลังการ รวมถึงไฟประดับประดาหลากสีสันท่ีมีการ
เปล่ียนสีไปเร่ือยๆ ชวยเติมทัศนียภาพกลางแมน้ําใหงดงามย่ิงข้ึน จากน้ันนําชม 
สะพานแหงความรัก สถานท่ีท่ีนิยมของหนุมสาวคูรักกันมาซ้ือกุญแจใสคลอง
ใสสะพาน 

กลางวั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

น  

  

จากน้ันนําทานสู ภูเขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร 
ภูเขาแหงน้ีประกอบไปดวย  รีสอรท โรงแรม นําทุกทาน น่ังกระเชา ด่ืมด่ําไป
กับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานาฮิลล เปน
กระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรับ
การบันทึกจากกินเนสบุคเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 
15 นาที) ใหทุกทานไดช่ืนชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันท่ี
อากาศสดใสและถายภาพท่ี สะพานโกเดนบริดจ หรือ สะพานมือ สถานท่ี
ทองเท่ียวใหมลาสุดต้ังโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล 
และ สวนดอกไมแหงความรัก สวนสไตลยุโรปท่ีมีดอกไมเมืองหนาว
หลากหลายชนิด หลังจากน้ันใหทานอิสระกับเคร่ืองเลนสวนสนุกขนาดใหญบน
ยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี พารค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวน
สนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายท่ี
สวยงาม ต้ังอยูทามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวม
สนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D  บานผีสิง ถ้ําไดโนเสาร เกม
สนุกๆ เคร่ืองเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ แบบบุฟเฟ�ตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE BANA HILL หรือเทียบเทา 

(หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองที่พัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 



 

 

ทาน หรือพักเดี่ยวเทาน้ัน) 

วันที่ 4 วัดลินหอึ๋ง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  

นําทานสักการะ องคเจาแมกวนอิม วัดลินหอึ๋ง ต้ังอยูแหลมเซินจราเปน
วัดสรางใหมใหญท่ีสุดของเมืองดานัง เปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีรวบรวมความ
เช่ือ ความศรัทธาของธาตุท้ังหาและจิตใจของผูคนอยูในท่ีนี ้ ภายในวิหาร
ใหญของวัดเปนสถานท่ีบูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเช่ือ
ของชาวบานแถบน้ี นอกจากนี้ยังมีรูปปم�นเจาแมกวนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 
67เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ต้ังอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35เมตร ยืนหัน
หลังใหภูเขาและหันหนาออกทะเล คอยปกป�องคุมครองชาวประมงท่ี
ออกไปหาปลานอกชายฝم�งและยังมีหินออนแกะสลักเปนรูป 18 พระอรหันต
ขนาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงน้ีนอกจากเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบาน
มากราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเปนอีกหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม 
เปนอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถมองวิว เมืองดานังไดสวยงามมาก 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองดานัง เพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ                

13.35  ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอก แอรเวย 
เท่ียวบินท่ี PG 948 



 

 

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

15.25  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

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

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และ
วันหยุดชวงเทศกาล เปนตนทั้งน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

  

หมายเหตุ 

ราคาทัวรรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ (ไม
สามารถเล่ือนวันเดินทางได) 

2.  คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4.  คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 

5.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.  คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมีในรายการ 



 

 

7.  น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7
กก. 

8.  คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง1,000,000 บาท 

-คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  บาท (เงื่อนไขการชดเชยตาม
กรมธรรมท่ีบริษัทไดทําไว ) 

  

ราคาทัวรไมรวม 

1.  คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบาร
ในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ัง
เพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

2.  คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน  (**ขอ
อนุญาตเก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทาง**) 

3.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี) 

4.  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5.  คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสาร
คือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 



 

 

5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน
ผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว 
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 

6.  คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

  

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1.  ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง หรือ 
ชําระท้ังหมด 

2.  สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ี
กําหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3.  การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ี
ฝ�ายขาย พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบ
สําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ) 

4.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท
ฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

  

การยกเลิกและคืนคาทัวร                  

เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม
สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ัง



 

 

กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการ
เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออก
เดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน 

  

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทางต่ํากวา  20 
ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2.  เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 

4.  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิด
กรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, 
การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกลูกคา) 

5.  ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 



 

 

6.  ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.  เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน  
 


