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บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย (FD) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 

FD636 DMK(ดอนเมือง) – DAD(ดานัง) 09.45 – 11.30 
FD639 DAD(ดานัง) – DMK(ดอนเมือง) 18.10 – 19.55  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน** 

 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 
 พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว 

 

 

 



 
DAY1  กรงุเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เรือกระด้ง – ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น 

– วดักวางตุ้ง – บ้านโบราณ – สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั        (–/L/D) 
07.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมเีจ้าหน้าที่

ของบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาใน
การเชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

09.45 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทีย่วบนิที ่
FD636 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

11.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร มื้อพิเศษ!! เมนูกุ้งมงักร 

น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดร้บัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอื
กระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 

 



เดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากในชื่อ
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมือ่ฮอยอนั
ไดร้บัความเสยีหายจากการสูร้บและแม่น ้าตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานงัแทน ท าใหฮ้อยอนัใน
ปัจจุบนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโก
และรฐับาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหทุ้นท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์อง
เวยีดนามน าทา่นชม สะพานญ่ีปุ่ น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืง
เป็นลอนคลื่นตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง  น าทา่นเดนิทางสู่  วดักวางตุ้ง  ชมย่านการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมยั
โบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที ่วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟุกเกวีย๋นทีน่ับถอืกวนอู ใหค้วามเคารพ
นับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้   น าท่านขอพร ศาล
เจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่กา่แก่ของเมอืงฮอยอนั สีเ่หลีย่มจตัุรสั ซึง่สรา้งเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่ นกบัชาวจนี บา้น
ประจ าตระกูลทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุกเกีย้นทีม่แีซ่
เดยีวกนั น าทา่นเดนิทางสู ่บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนน
อกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้
จะท าเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่กบ็สนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็ทอ้งฟ้า และมเีฉลยีง
เชื่อมต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซื้อของที่
ระลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงกจ็ะรูส้กึว่าเมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่
โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญี่ปุ่ น ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ีผสมผสาน
กนัอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ  



น าท่านชม สะพานแห่งความรกัดานัง เป็นสะพานทีป่ระดบัตกแต่งดว้ยรูปหวัใจและท าใหเ้หน็ววิ สะพานมงักร 
อย่างชัดเจนอีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 
2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมอืงดานัง ซึ่งสะพานมงักรแห่งนี้เป็น LANDMARK 
แห่งใหม่ของเมอืงดานัง ซึง่มรีูปป้ันทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลาพ่นน ้า 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERRY HOTEL โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
  

DAY2 วดัหลินอ๋ึง – ร้านไม้ไผ่ – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล ์– สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ 
– สวนดอกไม้ฝรัง่เศส – นัง่รถราง – โรงเกบ็ไวน์                (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลนิอึง๋แกะสลกัด้วยหนิอ่อนสงูใหญ่ยนืโดดเด่นสงูทีสุ่ดใน
เวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึง๋มี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมพีระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหนิอ่อน
แกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรม  

ระหว่างทางน าท่านแวะ ร้านไม้ไผ่ น าท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑจ์ากเยื่อไมไ้ผ่ของขึน้ชื่อประเทศเวยีดนาม 



เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร มื้อพิเศษ!! เมนูอาหารซีฟู๊ ด 
น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บาน่าฮิลล์ ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิล์เป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดย
ไดเ้กดิแนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงคราม
ฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้และเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าให้บานาฮลิล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน 
ปัจจุบนัรฐับาลเวยีดนามได้กลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครัง้ในปี 2009 พร้อมกบัไดม้ี
การสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มคีวามสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขา
เดนิทางถงึบานาฮลิล์ น าท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสงูถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อเดนิทางขึน้ไปยงั
ยอดเขาบานาฮลิล์ น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขา
บาน่าฮลิส์ เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุ้มไว้ ตัง้อยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกี
จุดท่องเทีย่วนึงทีไ่ดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล์ในววิพาโนรามา 360 
องศา ไดอ้ย่างเตม็อิม่  

น าท่านอิสระที่ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น 
ยกเว้นพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้ง และเครื่องเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ป
ป้ิงของที่ระลกึของสวนสนุก หลงัจากนัน้เดนิเที่ยวชมโซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้
สไตลฝ์รัง่เศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพนัธุถ์ูกจดัเป็นสดัส่วนอยา่งสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ลอืก
ถ่ายไดต้ามใจชอบ หลงัจากน าท่าน นัง่รถรางโบราณข้ึนเขาเพื่อเข้าชมอโุมงคเ์กบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล์ 
เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ที่มคีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่า
เป็นอุณหภูมทิีด่สี าหรบัการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรยีกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส 
 



ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ 
** ในกรณีท่ีผู้เข้าพกับนบาน่าฮิลลม์ีจ านวนผู้เข้าพกัทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ข้ึนไป จะได้รบัเป็นเซต็เมนู ** 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  
** ห้องพกับนบาน่าฮิลล์ส าหรบั 3 ท่าน จะเป็นเตียง 2 ช้นัเท่านัน้ ไม่มีบริการเสริมเตียง หากต้องการพกั
เด่ียวกรณุาแจ้งก่อนการเดินทางอย่าง 5 วนั เพ่ือช าระค่าใช้จ่าย **  
 

DAY3 นัง่รถราง ALPINE COASTER – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน – ตลาดฮาน – โบสถสี์ชมพู – ท่า
อากาศยานนานาชาติดานัง – กรงุเทพฯ(ดอนเมือง)                                                (B/L/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสมัผสัความสนุกกบั ALPINE COASTER เป็นรถรางเลื่อน เครื่องเล่นกลางแจ้งที่หน้าตาเหมอืนรถไฟ
เหาะ สามารถนัง่ไดแ้บบคนเดยีวหรอืสองคน เราสามารถก าหนดความเรว็ไดเ้อง เคา้จะมเีบรกใหเ้ราดงึใหช้า้ได้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่กระเชา้ลงจากบานาฮลิล์ เผื่อเดนิทางไปยงัเมอืงดานัง น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกั
หินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานังทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกในเรื่องงานฝีมอื การแกะสลกั
หนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซื้องานแกะสลกัเหล่านี้เพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรอืซื้อกลบัไป
เป็นของประดบัในบา้น   



เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร มือ้พิเศษ!! เมนูอาหารพื้นเมือง 
ท่านเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ดา้นหน้าตลาดมปีระตมิากรรมรมิ
แม่น ้าเป็นรูปป้ันหญงิสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้
ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝาก จากนัน้น าท่านชม โบสถค์ริสต์สีชมพ ู(DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยู่
บนถนน TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานัง  ตวัอาคารโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพอูอ่นทัง้หลงั 
โบสถ์แห่งนี้สรา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสและเป็นโบสถ์แห่งเดยีวในเมืองดานังท าใหท้ีน่ี่เป็นศูนย์
รวมหลกัของชาวครสิต์  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 
18.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบนิที ่FD639 ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี 
**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟลท์ข้ึนอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือข้ึนเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

19.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

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

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 
จอยแลนด ์

(ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) 
พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

05 – 07 สิงหาคม 2565 12,999 9,999 3,000 

12 – 14 สิงหาคม 2565 13,999 9,999 3,000 



19 – 21 สิงหาคม 2565 12,999 9,999 3,000 

26 – 28 สิงหาคม 2565 12,999 9,999 3,000 

09 – 11 กนัยายน 2565 12,999 9,999 3,000 

16 – 18 กนัยายน 2565 12,999 9,999 3,000 

23 – 25 กนัยายน 2565 12,999 9,999 3,000 

30 กนัยายน – 02 ตุลาคม 2565 12,999 9,999 3,000 

07 – 09 ตุลาคม 2565 12,999 9,999 3,000 

12 – 14 ตุลาคม 2565 13,999 9,999 3,000 

14 – 16 ตุลาคม 2565 12,999 9,999 3,000 

21 – 23 ตุลาคม 2565 13,999 9,999 3,000 

28 – 30 ตุลาคม 2565 12,999 9,999 3,000 

04 – 06 พฤศจิกายน 2565 12,999 9,999 3,000 

11 – 13 พฤศจิกายน 2565 12,999 9,999 3,000 

18 – 20 พฤศจิกายน 2565 12,999 9,999 3,000 

25 – 27 พฤศจิกายน 2565 12,999 9,999 3,000 

02 – 04 ธนัวาคม 2565 13,999 9,999 3,000 

04 – 06 ธนัวาคม 2565 14,999 9,999 3,000 

09 – 11 ธนัวาคม 2565 13,999 9,999 3,000 

16 – 18 ธนัวาคม 2565 13,999 9,999 3,000 



28 – 30 ธนัวาคม 2565 16,999 9,999 3,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ 
ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  7,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 
 
   

ข้อส าคญั  
- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 25 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  
- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคญั หากกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทาง
รฐับาล ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหา
เช้ือโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิัทของสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิได้
น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตาม
เงื่อนไขของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณีพกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและ
ความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่
รูจ้กักนัมากอ่น เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



- ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบี้ยประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD(เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครัง้ 

(เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านักในเวยีดนามไม่
เกนิ 30 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้

เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เงื่อนไขการจอง  
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 8,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง  



- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วนัเดิน
ทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิัทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกิดทรพัย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อน
วนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได้ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ 
 

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิัทยนิดทีี่
จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิ้น   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟล์ทบนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่าง
น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อ
จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม ทางบรษิัทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงิน
กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิัทเพื่อใช้ในการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่
ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสงู หรอื ใชร้องเท้าที่
สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา
ได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บรษิัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมคี่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบรษิัทจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง
บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา 
และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 



กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ 
และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่
หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้
จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบั
กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 
จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบรษิัทผู้จดั นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั
จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ี
แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


