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เวยีดนาม ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์

(พกับนบานาฮลิล)์ 4วนั 3 คนื BY VZ  
( บนิบา่ย - กลบัเย็น)   

 

 
 

พเิศษสดุ พักโรงแรม Mercure (บน บานาฮลิล1์คนื) / เมอืงเว ้1 คนื /

ดานัง 1คนื  

พเิศษ!! เมน.ู. กุง้มงักร  

(พเิศษ เมนู ฮอ่งเต+้ ใสช่ดุจกัรพรรด)ิ 
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วนัเดนิทาง 

 
ราคา

ผูใ้หญ่ 
ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/

เดนิทางทา่น

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

2 – 5   เมษายน   2563 13,888 

 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  3,500฿ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant  3,500฿ 

 
 

4,500 25  

9 – 12 เมษายน  2563 13,888 4,500 25  

10 – 13  เมษายน  2563 13,888 4,500 25  

11 – 14  เมษายน  2563 16,888 4,500 25  

12 – 15  เมษายน  2563  16,888 4,500 25  

16 – 19  เมษายน  2563 14,888 4,500 25  

23 – 26  เมษายน  2563 12,888 4,500 25  

14 – 17  พฤษภาคม  2563   12,888 4,500 25  

21 – 24  พฤษภาคม  2563 11,888 4,500 25  

28 – 31  พฤษภาคม  2563 12,888 4,500 25  

4 – 7  มถิุนายน  2563  12,888 4,500 25  

11 – 14  มถิุนายน  2563   12,888 4,500 25  

18 – 21  มถิุนายน   2563 11,888 4,500 25  

25 – 28  มถิุนายน  2563 12,888 4,500 25  

2 – 5  กรกฎาคม  2563 12,888 4,500 25  

9 – 12  กรกฎาคม  2563 12,888 4,500   

16 – 19 กรกฎาคม  2563 12,888 4,500 25  

23 – 26 กรกฎาคม  2563 11,888 4,500 25  

30 – 2  สงิหาคม  2563 12,888 4,500 25  

6 – 9  สงิหาคม  2563 11,888 4,500 25  

13 – 16 สงิหาคน  2563 12,888 4,500 25  

20 – 23  สงิหาคน  2563 12,888 4,500 25  

27 – 30  สงิหาคม  2563 12,888 4,500 25  

3 – 6  กนัยายน   2563 12,888 4,500 25  

10 – 13  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

17 – 20  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

24 – 27  กนัยายน  2563 12,888 4,500 25  

1 – 4  ตุลาคม  2563 12,888 4,500 25  

8 – 11  ตุลาคม  2563 12,888 4,500 25  

15 – 18  ตุลาคม  2563 13,888 4,500 25  
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ไฟลท์บนิ  
Departure      :      BKK – DAD VZ962  15.50-17.30 
Return            :      DAD – BKK VZ963  18.10-19.50 

 

 

 
12.30 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ าคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 ประตู  8 

เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Thai Veitjet เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 

15.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Veitjet 
เท่ียวบินท่ี VZ962 
* ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง* (บนเคร่ืองมีจ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม) 

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานังเป็นเมืองแหง่หาดทรายขาว และ ภูเขาหิน
ออ่นเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัและเป็นเมืองใหญอ่นัดบั4 ของประเทศเวียดนาม เมืองน้ีเจริญและเติบโต มาจาก
หมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญั  จากนั้น น าทา่นชม สะพานมงักร สัญลกัษณ์แห่ง
ใหมเ่มืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานังไดร้ับอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนักทอ่งเท่ียวส่วน
ใหญท่ี่มาเมืองดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็น
สัตวใ์นต านานท่ีพน่น ้าจากปากคลา้ยกบัเมอร์ไลออ้นของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขก
เมืองของดานัง ซ่ึงคาร์ฟดรากอ้นน้ีมีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้าประดบัตน 
เพ่ือท่ีเม่ือเติบใหญ่ เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาชว่ยเหลือประเทศชาติ ชม สะพานแห่ง
ความรกั เป็นสะพานท่ีคูร่ักนิยมมาเขียนช่ือพรอ้มคลอ้งกุญแจ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั : Merry Hotel Danang , Nostagia DaNang*** 3 ดาว หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั  

 

วนัท่ีแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – สะพานมงักร - คารฟ์ดรากอ้น - สะพานแห่งความรกั 
                อาหาร เย็น 
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วนัท่ีสอง       ล่องเรือกระดง้ - ฮอยอนั – บา้นแกะสลกัหินอ่อน -  บานาฮิลล ์- สวยดอกไม ้–  
                    สะพานสีทอง – โรงเก็บไวน อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!นัง่เรือ
กระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู ่บา้นเล็กๆในเมือง
ฮอยอนัตั้งอยู ่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพัก
อาศยัของเหลา่ทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการ
ล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอนัสวยงาม จากนั้น น าท่านชม วัดฟุ๊
กเก๋ียน เป็นสมาคมชาวจีนท่ีใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดของเมืองฮอยอนัใชเ้ป็นท่ี
พบปะของคนหลายรุ่น วดัน้ีมีจุดเดน่อยูท่ี่งานไมแ้กะสลกั  ลวดลายสวยงามทา่น สามารถท าบุญตอ่อายุ
โดยพิธีสมยัโบราณ คือ การน าธูปท่ีขดเป็นกน้หอย มาจุดท้ิงไวเ้พ่ือ เป็นสิริมงคลแกท่า่น จากนั้น น าทา่น
ชม สะพานญ่ีปุ่น ซ่ึงสรา้งโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นเม่ือ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมีศาลเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
สรา้งขึ้นเพ่ือสวดสง่วิญญาณมงักร ชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่มี มงักรอยูใ่ตพิ้ภพสว่นตวัอยูท่ี่อินเดียและหางอยูท่ี่ญ่ีปุ่น 
สว่นล าตวัอยูท่ี่เวียดนาม เม่ือใดท่ีมงักรพลิกตวัจะเกิดน ้าทว่มหรือแผน่ดินไหว ชาวญ่ีปุ่นจึงสร้างสะพานน้ี
โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตวัเพ่ือก าจดัมนัจะไดไ้มเ่กิดภยัพิบติัขึ้นอีก ชมศาลกวนอูซ่ึงอยูบ่นสะพาน ญ่ีปุ่น
และท่ีฮอยอนัชาวบา้นจะน าสินคา้ตา่ง ๆ ไวท่ี้หน้าบา้น เพ่ือขายใหแ้กน่ักทอ่งเท่ียวทา่นสามารถซ้ือของท่ี
ระลึก เป็นของฝากกลบับา้นไดอี้กดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั 
หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมูบ่า้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานังท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลกในเร่ือง
งานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ทา่นสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ื องานแกะสลักเหล่าน้ี เพ่ือเอา
กลบัไปเป็ นของฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

 
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

*พิเศษเมนูกุง้มงักร * 
บ่าย  น าท่าน  นั ่งกระเช้าข้ึนสู่บานาฮิลล์ ด่ืมด ่ าไปกับวิว

ทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บา
นา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไมห่ยุดจอดเป็น
ระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดร้ับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊
คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์
ฮิลลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮิลลรี์สอร์ท และไดช่ื้นชมกบัสุด
ยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บา
นาฮิลล ์เป็นรีสอร์ทและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยู ่
ทางตะวนัตกของดานัง ซ่ึงการทอ่งเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแห่งเมืองดานัง 
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ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมยัท่ีฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดม้ีการสรา้งถนนขึ้นไปบนภูเขา 
สรา้งท่ีพกั ส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 
อุณหภูมิเฉลี่ ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นั้น บริเวณลานกวา้งเม่ือทา่นเดินทางขน้มาถึง 
บาน่าฮิลส ์แห่งน้ีทา่นจะไดพ้บกบัลูกโลกขนาดใหญท่ี่ตกแตง่ดว้ยดอกไมต้า่งๆตามฤดูกาล หรือเม่ือมี
เทศกาลตา่งๆ จากนั้น น าทา่นชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเท่ียวใหมล่า่สุดซ่ึง
อยูบ่นเขาบาน่า ฮิลส ์เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งท่ีโดดเดน่เห็นชดั 
สวยงามเป็นอีกจุดทอ่งเท่ียวนึงท่ีไดร้ับความนิยมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล ์
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอ่ิม จากนั้น น าทา่นนั่งรถรางเพ่ือไปชม โรงเก็บไวน์ เป็นหอ้ง
เก็บไวน์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยถ า้ท่ีถูกสรา้งขึ้นมา ตัง้อยูบ่นเขาบาน่าฮิลส์ โดยหอ้งแห่งน้ีจะถูกจดัออกเป็น
หลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดินชมสถานท่ีเก็บไวน์ ภายในจะถูกจดัตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลาย
สไตล ์ หมายเหตุ : ส าหรับทา่นท่ีช่ืนชอบการด่ืมไวน์ก็สามารถซ้ือไดจ้ากท่ีแห่ง หรือจะเลือกซ้ือไวเ้ป็น
ของฝากก็ได  ้หลังจากนั้น น าท่านชม หมู่บ ้านฝรัง่เศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE 
JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไมห้ลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสัดส่วนอยา่ง
สวยงามทา่มกลางอากาศท่ีแสนเย็นสบาย ท่ีไมว่า่ทา่นจะอยูมุ่มไหนของสวนก็สามารถถา่ยรูปออกมาได ้
สวยงามอยา่งมาก ใหท้่านไดเ้ดินทางถ่ายรูปพรอ้มกบัสัมผัสบรรยากาศท่ีสุดแสนจะโรแมนติก อิสระ
ถา่ยรูปไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ตน์านาชาติ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ท่ีพกั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 ดาว หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

**หอ้งพกับนบานาฮิลล ์ไม่มีหอ้งส าหรบั 3 ท่าน กรณีท่ีเดินทาง 3 ท่าน ตอ้งจ่าย ค่าพกั
เด่ียว เพ่ิม 2,000 บาท หรือสามารถพกั 3 ท่าน  

พกัเป็นเตียง 2 ชัน้ 2 เตียงค่ะ มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 600 บาท / ท่าน **   
(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)์ 
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วนัท่ีสาม       บานาฮิลล ์– สวนสนุก Fantasy Park – เว ้- พระราชวงัไดโนย – ล่องเรือแม่น ้าหอม อาหารเชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านไปยงั สวนสนุกFantasy Park 
(รวมค่าเคร่ืองเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ค่า
เข้าหุ่นข้ีผ้ึง 10 USD)เป็นสวนสนุกท่ีเต็มไป
ดว้ยความสนุกมากมาย โดยไดร้ับแรงบนัดาลใจ
มาจากนวนิยายท่ีมี ช่ือเสียงของนักเขียนชาว
ฝรั่ ง เศส  นามว่า Jules Verne นั่ น ก็ คือ เร่ือ ง 
Journey To The Center of the Earth แ ล ะ 
2 0 ,0 0 0  Leagues Under The Sea โ ด ย
นักทอ่งเท่ียวจะไดเ้ดินเขา้สูป่่าในเทพนิยาย ผา่นสวนไดโนเสาร์ ไดพิ้ชิตหอคอยสูงกวา่ 29 เมตร พรอ้มดว้ย
ภาพยนตร์ระบบ 3D, 4D และ 5D สุดทนัสมยั และยงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจรออยูอี่กมากมาย  
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงั น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเว ้ น าทา่นเดินทางสู่ พระราชวงัไดโนย 
สรา้งตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซ่ึงจ าลองแบบมาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวงั
ตอ้งหา้มท่ีย่ิงใหญข่องกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการกอ่สรา้งพระต าหนักตา่งๆรวมถึงก าแพงรอบพระราชวงั
ทัง้หมด ไดน้ าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวงัไดโน้ย มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลี่ ยมจตัุรัส 
ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาดใหญท่ัง้ส่ีดา้น จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดินทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเช่ือแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซ่ึงจ าลองแบบ
มาจากพระราชวงักูก้งหรือพระราชวังตอ้งหา้มท่ีย่ิงใหญ่ของกรุงปักก่ิงประเทศจีน และการกอ่สรา้งพระ
ต าหนักตา่งๆรวมถึงก าแพงรอบพระราชวงัทัง้หมด ไดน้ าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวงั
ไดโนย้ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลี่ ยมจตัุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูน ้าขนาดใหญท่ัง้ส่ีดา้น จากนั้นน าทา่นเดินทา 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พิเศษ เมนู ฮ่องเต+้ ใส่ชุดจกัรพรรดิ) 
 หลงัอาหารค ่าน าทา่น ล่องเรือมงักรชมแม่น ้าหอม แหลง่ก าเนิดของแมน่ ้าหอมมาจากบริเวณตน้น ้าท่ี
อุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีสง่กล่ินหอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพ้ืนบา้น และ 
นักร้องชาวเวียดนามท่ีจะ มาขบักลอ่มบทเพลงใหท้่านไดส้นุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 
นาที) 

 
 ท่ีพกั : Park View , Asia Hotel Hue **** 4 ดาว หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

 
 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

 
 

วนัท่ีส่ี                 วดัเทียนมู -  ดานัง – วดัหลินหอ๋ึ์ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพ อาหารเชา้, กลางวนั  
 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วดัเทียนมู่ นับเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานิกาย
เซน จุดท่ีโดดเดน่ของวดัเทียนมูก็่คือ เจดียท์างเกง๋ 8 เหลี่ ยม มีความสูง 7 
ชัน้ ในแตล่ะชัน้นั้นจะเป็นตวัแทนของชาติภพตา่งๆของพระพุทธเจา้ ทาง
ฝ่ังซา้ยและขวาเป็นท่ีตั้งของศิลาจารึกและระฆงัส าริดขนาดใหญ่ยกัษ์มี
น ้าหนักถึง 2,000 กิโลกรัม ถัดมาทางดา้นหลังของเจดียจ์ะเป็นประตู

ทางเขา้สู่บริเวณภายในวดั น าทา่นเดินทางสู่  น าทา่นไหวเ้จา้แมก่วนอิม วดัหลินอ๋ึง (Linh Ứng) เป็น
วดัท่ีใหญท่ี่สุดของเมืองดานังภายในวิหารใหญข่องวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แมก่วนอิมและเทพองคต์า่งๆตาม
ความเช่ือของชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แมก่วนอิมซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรตัง้อยู ่
บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยืนหันหลงัใหภู้เขาและหนัหน้าออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ี
ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพร
แลว้ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานัง  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ก่อนกลับแวะให้ท่านซ้ือของฝากท่ี ตลาดฮาน (Han Market)เป็นสถานท่ีรวบรวมสินคา้ อาหาร
พ้ืนเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเ้ลือกครบทุกส่ิง อยา่งเรียกไดว้า่อยากไดอ้ะไร อยากซ้ือ
อะไร ก็มาหาไดท่ี้ตลาดฮานแหง่เลย ระหว่างทาง แจกขนมปัง ป่ันหม่ีขนมปัง ประจ าชาติเวียดนาม 

18.10 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินไทย Thai Vietjet   
เท่ียวบินท่ี  VZ963 

19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 
 

*********************************** 
หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทางผู ้จดัจะ
ปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือใหท่้านท่องเท่ียวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ  
1. การเดินทางครัง้น้ีจะตอ้งมีจ านวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง 15 วนั 
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- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิม(ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดินทางตอ่) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
2.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะน้ัน
ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน  
3.การจองทวัรแ์ละช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตและเบอร์ติดตอ่ พรอ้มช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 
- ค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง  
- กรณีบริษัทตอ้งออกตัว๋ใกลว้นัเดินทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือตามท่ีบริษัทก าหนดแจง้เทา่นั้น 
**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผูเ้ดินทำง (จะตอ้งมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 เดือนกอ่นหมดอำยุนับจำกวนัเดินทำงไป-กลบั) 
**กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ให้บริษัทมิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ ** กรุณำสง่พร้อมพร้อม
หลกัฐำนกำรโอนเงินมดัจ ำ 
4.การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทวัร์ช าระเงินคา่จองคา่ทวัร์แลว้ ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได ้
ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส้ิน รวมถึงเม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะ
แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน  
 
หมายเหตุ 
**กรณีท่ีเดินทาง 3 ทา่น**  
1. ตอ้งจา่ยคา่พกัเดี่ ยวเพ่ิม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล)์   
2. หรือสามารถพกั 3 ทา่น พกัเป็นเตียง 2 ชัน้ 2 เตียงคะ่ มีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 600 บาท / ทา่น **  
**พกับนบานาฮิลลก์ระเป๋าเดินทางตอ้งไมเ่กิน 20 น้ิว หากเกิน 20 น้ิว ตอ้งเตรียมกระเป๋าใบเล็กเปลี่ ยน เพ่ือขึ้นกระเชา้ไป
ยงับานาฮิลลค์ะ่** 
3. กรณีพาสปอร์ตตา่งชาติเก็บเพ่ิม 800 บาท 
 
5.อตัราค่าบริการน้ีรวม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeท่ีนั่งเป็น Business Classได ้ และตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทำ่นั้นไมส่ำมำรถเล่ือน
วนัได)้ 
2. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือระดบัใกลเ้คียงกนัหรือเมืองใกลก้นักรณีท่ีพกัเต็มหรือชว่งไฮ
ซีซัน่ 
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3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  
4. เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Vietjet Air สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 20 กิโลกรมั ถือข้ึนเคร่ืองได ้ 7

กิโลกรมั และคา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกินทา่น

ตอ้งเสียคา่ปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ไม่รวมประกนัสุขภาพ 
ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้
7. คา่ภาษีสนามบินและคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพ่ิมกรณีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม** 

8.คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

9.โปรแกรมน้ีรวม Va tเรียบรอ้ยแลว้ 

10.บริการน ้าด่ืมทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

 

6.อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. คา่ท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ คา่อาหาร เคร่ืองด่ืม คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน หรือไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม  
7. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ส าหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจ
จากท่าน  
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหว่างท่านลูกคา้และบริษทัฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทาง
บริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไมถึ่ง 20ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
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6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกลเ้คียง
กนั  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น 
11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกนัภยั ท่ีบริษัทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางทอ่งเท่ียว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเท่ียว เทา่นั้น ไมไ่ดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได ้และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ 
13. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  
14. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
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	**ห้องพักบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ต้องจ่าย ค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 บาท หรือสามารถพัก 3 ท่าน
	พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 600 บาท / ท่าน **
	(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์)
	หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่...
	เงื่อนไขการให้บริการ
	1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
	- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
	- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
	- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม(ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
	2.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
	3.การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
	- กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเบอร์ติดต่อ พร้อมชำระมัดจำค่าทัวร์
	- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง
	- กรณีบริษัทต้องออกตั๋วใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
	**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
	4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
	เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ...
	หมายเหตุ
	**กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน**  1. ต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท (เฉพาะโรงแรมบนบานาฮิลล์)   2. หรือสามารถพัก 3 ท่าน พักเป็นเตียง 2 ชั้น 2 เตียงค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 600 บาท / ท่าน **
	**พักบนบานาฮิลล์กระเป๋าเดินทางต้องไม่เกิน 20 นิ้ว หากเกิน 20 นิ้ว ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กเปลี่ยน เพื่อขึ้นกระเช้าไปยังบานาฮิลล์ค่ะ** 3. กรณีพาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 800 บาท
	5.อัตราค่าบริการนี้รวม
	1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
	(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
	2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับใกล้เคียงกันหรือเมืองใกล้กันกรณีที่พักเต็มหรือช่วงไฮซีซั่น
	3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
	4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
	5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Vietjet Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
	6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
	7. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ **ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเพิ่มกรณีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม**
	8.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
	9.โปรแกรมนี้รวม Va tเรียบร้อยแล้ว 10.บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
	6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
	1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
	3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
	4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
	6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
	7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
	7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
	1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
	2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
	3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
	4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
	5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
	6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
	7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม หรือปรับเป็นเมืองใกล้เคียงกัน
	8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
	9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
	10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
	11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจาก...
	12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่...
	13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
	14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากก...

