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บินด้วยสายการบิน VIETJETAIR (VZ) : ขึ้นเครื่องสนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

CHARTER FIGHT (เหมาล า) 
VZ ……. BKK(สวุรรณภมิู) –  DAD(ดานัง) 10.50 – 12.30 

VZ ……. DAD(ดานัง) – BKK(สวุรรณภมิู) 13.15 – 14.55 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

กรณีลูกค้ามีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรณุาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจ้าหน้าท่ีอีกครัง้ 
เน่ืองจากเคร่ืองบินท่ีใช้จะเป็นการเหมาล า ดงันัน้เวลาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง 
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 ฟรหีมวกเวยีดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมบนบาน่าฮลิล ์2 คนื 4 ดาว / ดานงั 1 คนื 5 ดาว 
 

มาตรการความปลอดภยัยุคโควดิ-19  
** หวัหน้าทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ ฉีดวคัซนีครบแลว้ก่อนรบักรุ๊ป 14 วนั 
** รบัจองเฉพาะลกูคา้ทีฉ่ีดวคัซนีครบแลว้ 14 วนัก่อนเดนิทาง 
** บรกิารเจลลา้งมอืตลอดทรปิ  
** ประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 50,000 US 
** รบัวคัซนีทุกชนิดทีฉ่ีดครบโดสแลว้ วคัซนีไขวเ้ดนิทางได้  ** 
** รวมค่าวซี่าหน้าด่านและ RT-PCR 2 รอบทีเ่วยีดนามเรยีบรอ้ยแลว้ 
** ตรวจ RT-PCR ทัง้หมด 4 ครัง้ (ทีไ่ทย 2 ครัง้ และทีเ่วยีดนาม 2 ครัง้) ค่าตรวจทีเ่วยีดนามรวมอยูใ่นค่าทวัร ์
แต่**ไมร่วมค่าตรวจ RT-PCR ทีไ่ทย (ครัง้ละ 800 บาทโดยประมาณ) ตรวจก่อนเดนิทาง 72 ชมที่
สนามบนิสุวรรณภูม ิ/และอกีครัง้ทีส่นามบนิสุวรรณภูมใินวนัเดนิทางกลบัมาถงึ** 
 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) –ดานัง – COVID TEST – หมูบ่้านแกะสลกัหินอ่อน - 

สะพานมงักร                                                                              (–/L/D) 
07.30 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ  สายการบิน 

VIETJETAIR (VZ) โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

10.50 ออกเดินทางสู่  DANANG INTERNATIONAL AIRPORT (สนามบินเมือง ดานัง) โดยสายการบิน 
VIETJETAIR (VZ) เทีย่วบนิที ่VZ ……. 

12.30 เดินทางถึง DANANG INTERNATIONAL AIRPORT (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร น าท่านตรวจเอกสารวีซ่า (รวมในทวัร์แล้ว) พร้อมเดินทางเข้าโรงแรมเพื่อตรวจ 
COVID TEST โดยท าการ RT-PCR (รวมในทวัรแ์ลว้) 

เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร RISE MOUNT HOTEL 
 จากนัน้น าท่านผ่านชม ภเูขาหินอ่อน MARBLE MOUNTAINS และน าท่านเขา้ชม หมู่บ้านแกะสลกัหิน

อ่อน ทีม่แีหล่งวตัถุดบิหนิอ่อนเนื้อด ี และช่างแกะสลกัฝีมอืประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก พร้อมกบันัง่
รถบสัเท่ียวชมเมืองดานัง 
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ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร RISE MOUNT HOTEL 

  เชิญท่านถ่ายรูปกบั สะพานมงักรไฟ ที่มคีวามยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่
ตระการตามากทีสุ่ดของเวยีดนามในเวลานี้ (ถ่ายบนรถ) อาจจะได้ลงไปถ่ายด้านล่างบริเวณสะพานได้ 
(แจ้งหน้างานอีกครัง้) 

 
พกัท่ี  RISE MOUNT HOTEL โรงแรมระดบั5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

DAY 2 วดัหลิงอ๋ิง – พิพิธภณัฑป์ระติมากรรมจาม – บาน่าฮิลล ์– สวนดอกไม้แห่งความ
รกั - สะพานสีทองหรือสะพานมือ                      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

โปรแกรมทวัรปี์ใหมเ่วยีดนาม Danang Bana Hills (VZ) 4วนั 3คนื - รหสัทวัร ์VN5421009 

  จากนัน้น าท่านมสัการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วดัหลิงอ๋ิง อยู่บนเกาะเซินตร่า (SON TRA) ทางเหนือของ
เมอืงดานัง เป็นวดัใหญ่ทีสุ่ดของทีน่ี่ รูปปั้นปูนขาวของเจา้แม่กวนอมิยนืหนัหลงัใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเล
เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสยีงระฆงัวดัที่ตปีระสานกบัเสยีงคลื่นนัน้ช่วยให้
ชาวเรอืรูส้กึสงบ และสรา้งขวญัก าลงัใจอย่างดเียีย่ม และเป็นทีเ่คารพนบัถอืของคนดานงั  

   
  จากนัน้น าท่านไป พิธภณัฑ์ประติมากรรมจาม ดานังตัง้อยู่ทีห่วัมุมตดิกบัถนนสวยสองสายของนครดานัง

คอืถนนสองกนัยาและจงึญอืเวอืง ถูกก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทกิเมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ โดยคนฝรัง่เศสเพือ่
เป็นสถานที่เก็บรกัษาและแสดงวตัถุสิง่ของเกี่ยวกบัราชอาณาจกัรจามที่ค้นพบตามพระปรางค์และก าแพง
ของชาวจาม ณ บรเิวณริมฝัง่ทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเงวยีนงของเวยีดนาม  ปัจจุบนัที่นี่เก็บ
รกัษาสิง่ของวตัถุประตมิากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนทีน่ ามาจดัแสดงม ี๕๐๐ ชิ้น เท่านัน้ โดยแบ่งหอ้ง
จดัแสดงตามสถานทีค่้นพบสิง่ของวตัถุเช่น หอ้งหมเีซนิ หอ้งจ่าเกี่ยว หอ้งด่งเซอืงและหอ้งท้าปเหมิน่ ทัง้นี้
ช่วยใหผู้ม้าชมเขา้ใจสถาปัตยกรรมจามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมของแต่ละถิน่ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร BRILLIANT SEAFOOD RESTAURANT 

จากนัน้น าท่านเยอืนภูเขา บานาฮิลล ์เพลดิเพลนิกบัการนัง่กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในเวยีดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. 
ผ่านภูเขาและสายหมอกสมัผสัอากาศที่หนาวเยน็ตลอดปีชมววิทวิทศัทีส่ายงามของภูเขาฮายเวิน่  เกบ็ภาพ
แห่งความสวยงาม  ซึ่งสมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมอืงต่างอากาศอกีแห่งหนึ่งของเวยีดนาม บน
ภูเขามรีสีอรท์หอ้งพกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก (FANTASY PARK) ท่ีรอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบ
ไม่อัน้  

 
น าท่านนัง่รถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรกั LE 
JARDIN D’AMOUR สไตลย์ุโรปทีม่ดีอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วดั
ลิงอ๋ืงแห่งบานาฮิวล ์ทีเ่ป็นองคม์คีวามสูงถงึ 30 เมตร น าท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ที่มอีายุรอ้ยปีเป็นผลงาน
ของคนฝรัง่เศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮวิล์ในยุคแรกๆสามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได้ 
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(ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดหูนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นข้ีผึง้) จากนัน้น าท่านชม
สถานทีแ่ห่งใหม่บนบาน่าฮลิลน์ัน้กค็อื สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นัน้เอง 

 
ค า่  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์
พกัท่ี  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

DAY 3 บาน่าฮิลล ์อิสระเตม็วนั  (มีไกดร์่วมเดินทางด้วยตลอดวนั)                  (B/L/D)                                                                                       
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ให้ท่านได้อิสระท่องเท่ียวบนบาน่าฮิลล์เต็มวนั รบับรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮลิล์ที่มคีวาม
สูง 1300 เมตรเทยีบกบัระดบัน ้าทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นทีพ่กัตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงทีเ่ขามา
ท าสงครามในประเทศเวยีดนาม  ท่านจะไดซ้มึซบัอากาศเยน็สบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนตกิ ทีม่าดว้ย
หมอกและดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนิด พเิศษของภูเขาบานาฮลิลค์อืในเวลาหนึ่งวนัจะครบ 4 ฤด ูเชา้
เป็นฤดูใบไม้ผล ิเที่ยงเป็นฤดูร้อน บ่ายเป็นฤดูใบไม้ร่วง เยน็เป็นฤดูหนาว ให้ท่านอสิระกบักจิกรรมเครื่อง
เล่นในสวนสนุกหรอืชมพระองคใ์หญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮลิล์ 



 

โปรแกรมทวัรปี์ใหมเ่วยีดนาม Danang Bana Hills (VZ) 4วนั 3คนื - รหสัทวัร ์VN5421009 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์
  ให้ท่านได้อิสระท่องเท่ียวบนบาน่าฮิลลเ์ตม็วนั  
  COVID TEST โดยท าการ RT-PCR (รวมในทวัรแ์ล้ว) 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์
พกัท่ี  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS หรือเทียบเท่า  
 

DAY 4 บาน่าฮิลล ์– ตลาดฮาน – สนามบินดานัง –  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)    (B/L/-)  
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ไดเ้วลาอนัเหมาะสมจากนัน้น าท่านลงจากบาน่าฮลิล ์สูเ่มอืงดานงั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมอืงดานัง ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า 
ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิแม่น ้าเป็นรูปปั้นหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุง
รส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝาก 
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสูส่นามบนิ 
น าท่านเดนิทาง สูส่นามบนิ DANANG INTERNATIONAL AIRPORT เตรยีมตวัเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 

เท่ียง บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน 
13.15  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJETAIR (VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ ……. 
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14.55  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
 

** รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัได้ตามความเหมาะสม  
ทัง้น้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จดัโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั**** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 65 26,899 7,900 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อ ลูกค้า 
ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 4,000 บาท **  (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน) 
 
หมายเหตุ  

- เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบ
ล่วงหน้า 

- ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีน่ดัพบชา้กว่าเวลานดัหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดกต็ามแต่ ทาง
บรษิทัฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆทัง้สิน้ 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชัน้ทศันาจร (เครื่องเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านัน้) 

- ค่าสมัภาระน ้าหนกัท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครื่อง 7กก. 

- ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว)  

- ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ ามันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ  

ค่าธรรมเนียมเพิม่ ก่อนการเดนิทาง 
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- ค่าอาหารตามรายการระบุ 

- ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่วตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

- หวัหน้าทวัรท์ีช่ านาญเสน้ทางน าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ -19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 50,000 US 

- รวมตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ ทีอ่ยู่เวยีดนาม (วนัแรกทีไ่ปถงึดานงั + ก่อนกลบัไทย 1 วนั) 

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถงึ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่ายเพิม่เองต่างหาก ) 

- ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปลีย่น (กรุณาตดิต่อสายการบนิโดยตรง) 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดนิทาง 

- ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย  3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิ  

- ค่าตรวจ RT-PCR 2 ครัง้ ก่อนเดนิทาง 72 ชม ทีไ่ทยก่อนขึน้เครื่อง / และวนัทีก่ลบัถงึประเทศไทย (ครัง้ละ 800 บาท

โดยประมาณ) และค่าที่พกัส าหรบักกัตวั 1 คนื (หลงัวนัที่ 16 ธ.ค. เป็นต้นไปไม่ต้องมกีารกกัตวั ทัง้นี้รอพระราช

กจิจานุเบกษาแจง้อย่างเป็นทางการอกีครัง้) 

- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง เก็บเงินเต็มค่าทวัร์ 26,899 บาท พร้อมหนังสือ

เดนิทาง (หรอืส าเนา) และตดัทีน่ัง่การจองภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อน

เวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 

(WAITING LIST) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  
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- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์ทัง้

เตม็จ านวนหรอืบางสว่น ในกรณีทีท่่านจองแลว้ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- ในกรณีทีน่ักท่องเทีย่วไม่เตม็ตามจ านวนทีก่ าหนด ไฟล์ทไม่สามารถบนิได ้คนืเงนิเตม็จ านวน (แจง้ก่อนเดนิทาง 10 

วนั) 

 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
1. การยกเลกิการเดนิทาง  

-  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป   หกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัขึน้ไป คนืค่าใชจ่้าย 50% หรอื หกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ 

- ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั   เกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จบ็ป่วยหรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได ้การ

ยกเลกิการเดนิทาจะต้องแสดงใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทัง้นี้บรษิัทฯขอสงวน

สทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป (เปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทางไดท้ัง้น่าน) 

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทั บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรอื เทศกาล บรษิทัฯไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอื ซื้อขายแบบมเีงื่อนไขกบั

สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบนิพเิศษที่

เพิม่เขา้มาช่วงวนัหยุด หรอื เทศกาลดงักล่าว) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 
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- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว

นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 10 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดิน

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  

หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ่้ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
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ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา

ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั

ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร

โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบิน เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


