รหัสทัวร DKC2000643
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิ ลล VPG04 HASHTAG (PG)
บินตรง สุวรรณภูมิ – ดานัง / ดานัง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอก แอรเวย
ฟรีนํ้าหนักกระเปาขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3-4 ดาว พรอมอาหารเชา ( เว 1 คืน / ดานัง 1 คืน / บน
บานาฮิลล 1 คืน )
เที่ยวครบทุกไฮไลท ลองเรือกระดง และ ลองเรือชมสองฝﻤงแม นํ้าหอม
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจดียเทียนมู ศาลกวนอู วัดลินหอึ๋ง
นั่งกระเชาขึ้นสูเขาบานาฮิลล สะพานสีทอง สวนดอกไมแหงความรัก
และเลนสวนสนุกบนบานาฮิลลแบบไมอั้น - ชอปปﻥงจุใจที่ตลาดดงบา
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟตนานาชาติ + กุงมังกร

วันที่

รายละเอียดทองเที่ยว

1

กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เมืองเว - วัดเจดียเทียนมู - ตลาดดงบา - ลองเรือแมนํ้าหอม

2
3
4

พระราชวังไดโนย - เมืองฮอยอั น - หมูบานแกะสลักหินออน - วั ดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุน - ศาลกวนอู - นั่ง
เรือกระดง
เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก - บานาฮิลล - กระเชาลอยฟา - สวนดอกไมแหงความรัก สะพานโกเดนบริดจ - สวนสนุกแฟนตาซี พารค
วัดลินหอึ๋ง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไมเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

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
07.30

กรุงเทพฯ - สนามบินดานัง - เมืองเว - วัดเจดียเทียนมู - ตลาดดงบา
- ลองเรือแมนํ้าหอม
คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4
ประตู 4 เคานเตอร F สายการบินบางกอก แอรเวย (PG) โดยมี
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหแกทาน

10.55

ออกเดินทางสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบินบางกอก
แอรเวย เที่ยวบินที่ PG 947
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

12.45

เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองแลว
(เวลาทองถิ่นที่เวียดนาม เทากับประเทศไทย)
เดินทางเขาสู เมืองเว ตั้งอยูในเวียดนามตอนกลาง ริมฝﻤงแมนํ้าหอม ถัด
เขามาในแผนดินจากริมฝﻤงทะเลจีนใตเพียง 2-3 ไมล หางจากกรุงฮานอย
ไปทางใตประมาณ 540 กิโลเมตร และหางจากนครโฮจิมินหไปทางเหนือ
ประมาณ 644 กิโลเมตรเปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองในอดีต
โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณคาวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของตนเอง
สถานที่ทองเที่ยวในเมืองเวสว นใหญจะเปนปอมปราการ พระราชวังหลวง
และสุสานจักรพรรดิ หมูโบราณสถานในเมืองเวไดรับการขึ้นทะเบียนจาก

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

นําทานชม วัดเจดียเทียนมู วัดแหงนี้นับเปนศูนยกลางทางพุทธศาสนา
นิกายเซน จุดเดนที่สุดของวัดแหงนี้คือ เจดียทรงเกง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่น
กัน 7 ชั้น แตละชั้นเปนตัวแทนของชาติภพตางๆ ของพระพุทธเจา สวน
ทางฝﻤงซา ยและขวาเปนที่ตั้งของศิลาจารึกและระฆังสําริดขนาดใหญหนักถึง
2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดานหลังของเจดียเปนประตูทางเขาสูบริเวณ
ภายในวัด มีรูปปﻥนเทพเจา 6 องค คอยยืนเฝาปกปองไมใหความชั่วราย
เขามาเยือนและวัดแหงนี้เองมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการเมือง
ในชวงยุคหลังของเวียดนามจากนั้นอิสระชอปปงที่ ตลาด DONG BA
เปนตลาดใหญตั้งอยูริมฝﻤงแมนํ้าหอม รอบนอกจะเปนสินคาของที่ระลึกเปน
สวนมาก ดานในเปนของใชทั่วไป และถาเขาไปถึงริมนํ้าจะเปนตลาดสด
บรรยากาศภายในตลาดคึกคั กมาก
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําทุกทาน ลองเรือมังกรที่แมนํ้าหอม ชมบรรยากาศและความเปนอยู
สองฟากฝﻤง พรอมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธที่เปนมรดกโลก
ทางดานวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดวาเปนการแสดงที่งดงาม
และเปนสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเวไมควรพลาด

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก THANH LICH HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่ 2
เชา

พระราชวังไดโนย - เมืองฮอยอัน - หมูบานแกะสลักหินออน - วัดฟุ
กเกี๋ยน - สะพานญี่ปุน - ศาลกวนอู - นั่งเรือกระดง
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเขาชม พระราชวังโบราณไดโนย แหงสุดทายของเวียดนาม ที่
องคการยูเนสโกประกาศใหเปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของ
ระบบราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงศเหงียนมีกษัตริย
13 องคที่ไดขึ้นครองราชย นับตั้งแตป ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มี
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง นําทานชมทั้ง 3
สวนของพระราชวังอันไดแก กําแพงรอบนอกปองกันตัวพระราชวังที่
เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของพระองคกับเสนาธิการและแมทับ ทองพระ
โรงที่เรียกวานครจักพรรคด “ไถหวา”และสวนที่สํา คัญสุดของพระราชวังคือ
พระราชวังตองหาม เปนที่ประทับของพระองค พระราชินี นางสนมและ
กลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อกั๋มถั่น”จากนั้นนําทานแวะชื่อของ
ฝากของที่ระลึกเมืองเว เชน ขนมพื้นเมืองตางๆ ชาฮองเต เหลายาดอง
ฮองเต เปนตน

หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองฮอยอัน เมืองทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากองคการยูเนสโกซึ่งมนตเสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแก

กวา 200 ป มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันซึ่งเปน
สถาปตยกรรมที่ไมซํ้าแบบทั้งในดานศิลปะและการแกะสลัก นําทานเยี่ยม
ชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในงานฝมือการ
แกะสลักหินออน หินหยก จากนั้นพาทุกทานสู วัดฟุกเกี๋ยน หรือ สมาคมฟุ
กเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่ใหญและเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ใชเปนที่
พบปะของคนหลายรุน และภายในยังเปนที่ตั้งของวัดที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศ
ใหกับลัทธิของพระนางเทียนเหา วัดนี้มีจุดเดนอยูที่งานไมแกะสลัก
ลวดลายสวยงาม ทานสามารถทําบุญตออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การ
นําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว เพื่อเปนสิริมงคล
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชม สะพานญี่ปุน อีกหนึ่งสัญลักษณของเมืองฮอยอัน สรางโดยชาว
ญี่ปุน เมื่อประมาณ 400 ปที่ผานมา รูปทรงของสะพานมีลักษณะโคงมี
หลังคามุงกระเบื้องเปนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงจัตุรัส เมื่อเดิน
ขามสะพานไปอีกฝﻤงก็จะไดพบกันบานเรือนเกาสไตลญี่ปุนตลอดจนราน
สไตลอารทแกลอรี่ริมถนนคนเดินสองฟากฝﻤงถนน ชม ศาลกวนอู ศาลเจา
ชุมชนชาวจีน ออกเดินทางสู หมูบานกัมทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่ง
เรือกระดง หมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมนํ้า
อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะ

หยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุงมังกร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา
เมืองดานัง - สะพานมังกร - สะพานแหงความรัก - บานาฮิลล - กระเชา

วันที่ 3 ลอยฟา - สวนดอกไมแหงความรัก - สะพานโกเดนบริดจ - สวนสนุกแฟน
ตาซี พารค
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู สะพานมังกร สะพานที่เริ่มกอสรางตั้งแตป 2009 มีความ
ยาว 666 เมตร กวาง 37.5 เมตร เชื่อมตอสองฟากฝﻤงของแมนํ้าฮันประเทศ
เวียดนามสะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวดานัง จุ ดเดนสําคัญ
อยูที่มังกรทองตัวยักษที่อยูกลางสะพาน เปนสัญลักษณของการฟﻥนคืนประเทศ
และเปนการฟﻥนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เวลาสามทุมของคืนวันเสาร-อาทิตย
หรือชวงเทศกาลตางๆ ที่สะพานมังกรแหงนี้จะมีการปดถนน และเปลี่ยนเปน
การแสดงมังกรพนไฟสุดอลังการ รวมถึงไฟประดับประดาหลากสีสันที่มีการ
เปลี่ยนสีไ ปเรื่อยๆ ชวยเติมทัศนียภาพกลางแมนํ้าใหงดงามยิ่งขึ้น จากนั้นนําชม
สะพานแหงความรัก สถานที่ที่นิยมของหนุมสาวคูรักกันมาซื้อกุญแจใสคลอง
ใสสะพาน
กลางวั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น

จากนั้นนําทานสู ภูเ ขาบานาฮิลล หางจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร
ภูเขาแหงนี้ประกอบไปดวย รีสอรท โรงแรม นําทุกทาน นั่งกระเชา ดื่มดํ่าไป
กับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานาฮิลล เปน
กระเชาลอยฟารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับ
การบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ
15 นาที) ใหทุกทานไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่
อากาศสดใสและถายภาพที่ สะพานโกเดนบริดจ หรือ สะพานมือ สถานที่
ทองเที่ยวใหมลาสุดตั้งโดดเดนเปนเอกลักษณอยางสวยงาม บนเขาบานาฮิลล
และ สวนดอกไมแหงความรัก สวนสไตลยุโรปที่มีดอกไมเมืองหนาว
หลากหลายชนิด หลังจากนั้นใหทานอิสระกับเครื่องเลนสวนสนุกขนาดใหญบน
ยอดเขา บานาฮิลล แฟนตาซี พารค (Ba Na Hills Fantasy Park) สวน
สนุกในรมและกลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเมืองแหงเทพนิยายที่
สวยงาม ตั้งอยูทามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล มีหลาย ๆโซนใหรวม
สนุกกัน อยางเชน ภาพยนตรในระบบ 3D,4D,5D บานผีสิง ถํ้าไดโนเสาร เกม
สนุกๆ เครื่องเลนตางๆ รวมทั้งรานคาและรานอาหารครบครัน
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ แบบบุฟเฟตนานาชาติ ณ ภัตตาคารบานาฮิลล
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE BANA HILL หรือเทียบเทา
(หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองที่พัก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2

ทาน หรือพักเดี่ยวเทานั้น)
วันที่ 4

วัดลินหอึ๋ง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานสักการะ องคเจาแมกวนอิม วัดลินห อึ๋ง ตั้งอยูแหลมเซินจราเปน
วัดสรางใหมใหญที่สุดของเมืองดานัง เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความ
เชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหาและจิตใจของผูคนอยูในที่นี้ ภายในวิหาร
ใหญของวัดเปนสถานที่บูชาเจาแมกวนอิมและเทพองคตางๆตามความเชื่อ
ของชาวบานแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปﻥนเจาแมกวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง
67เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยูบนฐานดอกบัว กวาง 35เมตร ยืนหัน
หลังใหภูเ ขาและหันหนาออกทะเล คอยปกปองคุมครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลานอกชายฝﻤงและยังมีหินออนแกะสลักเปนรูป 18 พระอรหันต
ขนาดใหญอยูภายในวัด วัดแหงนี้นอกจากเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาน
มากราบไหวบูชาและขอพรแลว ยังเปนอีกหนึ่งสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม
เปนอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังไดสวยงามมาก
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานเมืองดานัง เพื่อ
เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
13.35

ออกเดินทางจากเมืองดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินบางกอก แอรเวย
เที่ยวบินที่ PG 948

(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
15.25

เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ
************************************************
*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และ
วันหยุดชวงเทศกาล เปนตนทั้งนี้จะขึ้นอยูกับลูกคาเปนสําคัญ ***

หมายเหตุ
ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการไป-กลับพรอมคณะ (ไม
สามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มีในรายการ

7. นํ้าหนักกระเปาสัมภาระสายการบินขาไปและกลับทานละ 30 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7
กก.
8. คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตา งประเทศ
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง
-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง1,000,000 บาท
-คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตาม
กรมธรรมที่บริษัทไดทําไว )

ราคาทัวรไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบาร
ในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่ง
เพิ่ม 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. คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสาร
คือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน

5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน
ผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการต างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางด าว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการจอง หรือ
ชําระทั้งหมด
2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่
กําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดิ นทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่
ฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและแนบ
สําเนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ)
4. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท
ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไม
สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้ง

กรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ
เดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทา นออก
เดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 20
ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิด
กรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล,
การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกลูกคา)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม
และ/หรือ เกิ ดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

