
 

 

รหัสทัวร 1900073 
ทัวรเวียดนามกลาง เว ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
สะพานมังกร   สะพานแหงความรัก   สะพานญี่ปุ�น   น่ังเรือกระดง   น่ังกระเชาชมวิว
เขาบานาฮิลล    สวนดอกไม   สะพานทองโกลเดนบริดจ 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก  
13.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคารเตอรสายการบินเวียดเจ็ทแอร 

(VZ) เจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้น
เคร่ือง 

15.50 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ VZ962 สายการบิน 
VIETJET AIR ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไม
สามารถรีเควสที่น่ังกอนได*** 

17.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเมืองดานัง  ประเทศเวียดนาม หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมอืงและรับสัมภาระเรียบรอยแลว อิสระใหทุกทานไดทาํภารกิจสวนตวัตาม
อัธยาศัย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)  เมนู !!! กุงมังกรซอสหวัหอมและขงิ พรอมไวน
แดงดาลัดนําทานชม สะพานมังกรดานัง คือสะพานขามแมน้ําฮันเปนสัญลักษณของการ
ฟم�นคืนประเทศสะพานยาว 666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลนส เช่ือมตอสองฟาก
ฝم�งของแมน้ําฮันสรางตามสัตวมงคลของชาวจีน ซึ่งจะเปลงแสงและรัศมีแหงความสุข 
พรอมกับพนไฟและน้ํา ในทุกคืนของวันศุกรและเสารตอนเวลาสามทุมแลวนําทาน
ถายรูปที่ สะพานแหงความรัก พบกับบบรรยากาศยามคํ่าคิน ที่ประดับไฟอยางสวยงาม 
พักที ่HOANG DAI HOTEL หรือ เทียบเทา ระดับ 3 ดาว  เมอืงดานัง  
 

วันที่ 2 
เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ�น - น่ังเรือกระดง – น่ังกระเชาชมวิวเขาบานาฮลิล – 
เที่ยวชมหองเก็บไวน – สวนดอกไม – สะพานทองโกลเดน บรดิจ  -  
บุฟเฟ�ตนานาชาต ิ

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  (2) 
นําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน เปนเมืองขนาดเล็กต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําทูโบนถูกแบง
ออกเปนสองฝم�งโดยมีคลองค่ันกลาง และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 
เน่ืองจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปตยกรรมของชาติตะวันตกกับทองถิ่น
เวียดนามไดอยางมเีอกลักษณและลงตัวนําทานชม วัดฟุกเกี๋ยน เปนสมาคมชาวจีนที่
ใหญ และเกาแกที่สุดของเมืองฮอยอัน ไวสําหรับพบปะของคนหลายรุนที่อพยพมา
จากฟุกเกี๋ยนที่มีแซเดียวกัน และไวเปนที่ระลึกถึงถิ่นกําเนิด  ทานสามารถทําบุญตอ
อายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนําธูปที่ขดเปนกนหอย มาจุดทิ้งไว เพื่อเปนสิริมงคล



 

 

แกทาน จากน้ันนําทานสู สะพานญี่ปุ�น สัญลักษณอยางหน่ึงของเมืองฮอยอันไดรับ
การกอสรางโดยชุมชนชาวญี่ปุ�นเมื่อ 400 กวาปที่แลว สะพานนี้สวยทั้งกลางวัน
กลางคืน และเปนอีกหน่ึงสถานที่ที่ทุกทานตองมาถายภาพเปนที่ระลึก ชม ศาลกวน
อู ซึ่งอยูบนสะพานญี่ปุ�นเปนเทพสัญลักษณแหงความซื่อสัตย ความกัตตัญูรูคุณ 
ความจงรักภักดี จากน้ันใหทาน ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองฮอยอัน สวนมากเปนของที่
ชาวบานนําออกมาขาย ซื้อเปนของใช ของที่ระลึก ตามอัธยาศยั จากน้ันนําทานเขาสู 
หมูบานกั๊มทาน หมูบานเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน อยูติดแมน้ํา และมีสวนมะพราว
ขนาบขางสองฝم�ง ใหทานสนุกสนานกับกิจกรรม ลองเรือกระดง  

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทานเดินทางสู บานาฮิลล ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  บานาฮิลลเปนที่ตาก
อากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางไดคนพบในสมัยที่ฝร่ังเศสเขามาปกครองเวียดนามไดมี
การสรางถนนออมขึ้นไปบนภูเขาสรางที่พักโรงแรมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อใช
เปนสถานที่พักผอนในระหวางการรบ นําทานขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดในโลกไดรับการบันทึก
สถิติโลกโดยกินเนสส เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร นําทานแวะชม สวนดอกไม 
สวนสวยสไตลฝร่ังเศส  ที่มีทั้งดอกไม ตนไม และยังมี โรงเก็บไวน  ใหทานไดเดินชม และ
เก็บภาพความประทบัใจตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานขึ้นสูยอดเขาพบกับจุดชมววิแหงใหม 
สะพานทอง หรือ Golden Bridge มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร ความ
ยาว 150 เมตร ทางเดินแบงออกเปน 8 ชวง โคงไปตามแนวเขา โดยมี อุงมือหินขนาด
ยักษ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว สรางความแตกตางจากสะพานอ่ืนทั่วไปไดดี
เย่ียม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) เมนูบุฟเฟ�ตนานาชาติ  
 ณ ภัตราคารบนบานาฮิลล !!! 

พักที ่MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE ระดับ 4 ดาว  พักบนยอดเขา
บานาฮิลล 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: หองพักที่ MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงวันเขาพักตามความเหมาะสมของหองพักในแตละวัน  ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิโ์ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  



 

 

วันที่ 3 เที่ยวชมสวนสนุกบานาฮลิล – เมืองเว – สสุานจักรพรรดไิคดิงห –  
ตลาดดองบา – ลองเรือแมน้ําหอม 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  (5) 
อิสระกับสวนสนุกขนาดใหญ บานาฮิลล แฟนตาซี ปารค เปนสวนสนุกทั้งในรม และ 
กลางแจงขนาดใหญ โดยสรางใหเปนเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ต้ังอยูทามกลางหมอก 
มีโซนสวนสนุกหลายโซน เชน ถํ้าไดโนเสาร ภาพยนตรในระบบ 3D, 4D, 5D เคร่ืองเลน
ตางๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากน้ียังมีโซนอาหารอยางครบครันอีกดวย  
(รวมคาเคร่ืองเลนบนสวนสนุก ยกเวน หุนขี้ผึ้ง ที่ไมรวมใหในรายการ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (6)  เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด !!! 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองเว อดีตเคยเปนเมืองหลวงเกาในสมัย ราชวงศเหงียน
ชวงป พ.ศ. 2345-2488 มีช่ือเสียงจากโบราณสถานที่มีอยูทั่วเมืองและดวยความ
เจริญรุงเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามทรงคุณคาและวัฒนธรรมที่มีแบบฉบับของ
ตนเอง เว จึงไดรับประกาศขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2536
จากองคการยูเนสโก จากน้ันนําทานเขาชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห จักรพรรดิไค
ดิงห ทรงเปนจักรพรรดิพระองคที่ 12  ของราชวงศเหงียน โดยการสนับสนุนจาก
ฝร่ังเศสและเปนเพียงสุสานเดียวทีม่กีารผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกและ
สถาปตยกรรมตะวนัตกสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี ใชเวลากอสรางนานกวา11 
ปนําทาน ชอปปم�งตลาดตองบา ตลาดสินคาขนาดใหญของเมืองเว ที่อยูติดกับ แม
น้ําหอม ภายในมีสินคามากมาย เชน เส้ือผา กระเป�าเดินทาง ของฝากที่ใชในครัวเรือน
อาหารแหง ของที่ระลึกมากมาย  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (7) เมนูอาหารแหนมเนืองเวียดนามแทๆ 
หลังอาหารนําทาน ลองเรือมังกรแมน้ําหอม พรอมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากหนุม
สาวชาวเวียดนามที่จะมขีบักลอมเสียงดนตรีพื้นเมือง และเตนรําใหทานไดรวมสนุก ชมวิว
ทิวทัศนที่สวยงามทั้งสองขางทาง 
พักที ่Thanh Lich Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา  เมอืงเว 
 

วันที่ 4 เจดียเทียนมู – พระราชวงัแหงราชวงศเหงยีน – ดานัง - วัดลินหอึ๋ง –  
ชอปปم�งตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรงุเทพ ฯ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  (8) 
นําทานเขาสู วัดเจดียเทียนมู เปนวัดที่ต้ังอยูฝم�งซายของริมแมน้ําหอมสรางขึ้นใน 
ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเดนที่สุดของวัดแหงน้ีคือ เจดียทรงเกง 8 



 

 

เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ช้ัน แตละช้ันเปนตัวแทนของชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจาจากน้ัน นําทานเขาชม พระราชวังแหงราชวงศเหงียน เปนราชวงศ
สุดทายของเวียดนามที่ปกครองเวียดนามมา 143 ป สรางขึ้นในป พ.ศ. 2348
ต้ังอยูใจกลางเมือง อดีตเคยเปนที่ประทับของพระมหากษัตริยราชวงศเหวียน13 
พระองคและเปนมรดกตกทอดอันยิ่งใหญและงดงาม 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร  (9)  เมนูอาหารทะเลซีฟู�ด !!! 
หลังอาหาร แลวนําทานเดินทางสู เมืองดานัง เมืองทาสําคัญของ เวียดนามกลาง 
อยูริมชายฝم�งทะเลจีนใต เปนเมืองใหญอันดับที่ 4 ของเวียดนาม ซึ่งปจจุบันไดรับ
การพัฒนาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันทั้งสนามบิน ศูนยการคา รานอาหาร 
ที่พัก แตก็ยังมีมนตเสนหของตึกเกาสีเหลืองบวกกับวิถีชีวิตที่เรียบงายของผูคนใน
เมืองเล็กๆ ริมน้ําแสนสงบ นําทานสักการะ เจาแมกวนอิมวัดลินหอ๋ึง อยูบนเกาะ
เซินจรา ทางเหนือของเมืองดานัง เปนวัดใหญที่สุดของที่น่ี รูปปم�นปูนขาวของเจาแม
กวนอิมยืนหันหลังใหภู เขา หันหนาออกสูทะเลเพื่อเปนการปกป�องคุมครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิ์สิทธิ์มากในการขอพรเร่ืองสุขภาพ การทํามา
คาขาย แคลวคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหวเพื่อความเปนศิริมงคล จากน้ันนํา
ทาน ชอปปم�งตลาดฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม 
ของฝากจากเวียดนาม เหลา บุหร่ี มีใหเลือกสรรครบทุกสิ่ง 

 สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางสู สนามบินดานัง 
เย็น   บริการทานดวยขนมปงฝร่ังเศสแสนอรอย  (10) 
18.15 น.  ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยเที่ยวบินที่ VJ963 สายการบิน VIETJET 

AIR ราคาทัวรน้ียังไมรวมอาหารรอนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
***สายการบิน VIET JET  ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่นัง่ ไม
สามารถรีเควสที่น่ังกอนได*** 

19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาเขา  โดยสวัสดิภาพ 
 
***กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท  
แลวจึงวางมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง*** 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูเดินทางจํานวน 25 ทานขึน้ไป 
ถาผูเดินทางไมครบจาํนวนดังกลาว บริษทัฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

 
 



 

 

เดินทางโดยสายการบิน  

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก:: 
01 – 04 เมษายน 2562 10,900 3,500 

03 – 06 เมษายน 2562 (วันจกัรี) 12,900 3,500 
08 – 11 เมษายน 2562 (วันจกัรี) 13,900 3,500 

09 – 12 เมษายน 2562 11,900 3,500 
19 – 22 เมษายน 2562 12,900 3,500 
22 – 25 เมษายน 2562 11,900 3,500 
23 – 26 เมษายน 2562 11,900 3,500 
24 – 27 เมษายน 2562 11,900 3,500 
25 – 28 เมษายน 2562 12,900 3,500 

08 – 11 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500 
22 – 25 พฤษภาคม 2562 11,900 3,500 

สายการบินเวียดเจ็ทแอรไลน VIETJET AIRLINES (VZ) 
ขาไป VZ962 BKK-DAD 15.50 – 17.30 

สายการบินเวียดเจ็ทแอรไลน VIETJET AIRLINES (VZ) 
ขากลับ VZ963 DAD-BKK 18.15 – 19.55 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะ 
คอนเฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการ
บิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มกีารยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตผุลเชิงพาณิชย หรือเหตผุลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ่ยู 
เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทกุกรณี 



 

 

06 – 09 มถิุนายน 2562 13,900 3,500 
13 – 16 มถิุนายน 2562 13,900 3,500 

20 – 23 มถิุนายน 2562 13,900 3,500 
27 – 30 มถิุนายน 2562 13,900 3,500 

04 – 07 กรกฎาคม 2562 13,900 3,500 
11 – 14 กรกฎาคม 2562 13,900 3,500 
18 – 21 กรกฎาคม 2562 13,900 3,500 

25 – 28 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิม ร.10) 14,900 3,500 
01 – 04 สิงหาคม 2562 13,900 3,500 
08 – 11 สงิหาคม 2562 13,900 3,500 
15 – 18 สิงหาคม 2562 13,900 3,500 

22 – 25 สงิหาคม 2562 13,900 3,500 
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 13,900 3,500 

05 – 08 กันยายน 2562 13,900 3,500 
12 – 15 กันยายน 2562 13,900 3,500 
19 – 22 กันยายน 2562 13,900 3,500 
26 – 29 กันยายน 2562 13,900 3,500 
03 – 06 ตุลาคม 2562 13,900 3,500 

10 – 13 ตุลาคม 2562 (วันคลายวันสวรรคต ร.9) 14,900 3,500 
17 – 20 ตุลาคม 2562 13,900 3,500 

ราคาอ่ืนๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายต่ํุากวา 2 ป) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน 7,900 บาท/ทาน 

 
ยังไมรวมคาทปิไกด และคนขับรถทานละ 1,000 บาท ตลอดทริป  

หัวหนาทวัรแลวแตความพอใจในการบริการของแตละทาน 
กรุณาชําระมดัจาํทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทีท่ําการจอง  
หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตดัที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
 
 

หมายเหตุ : ห้องพักที� MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงวันเข้าพักตามความ
เหมาะสมของห้องพักในแต่ละวัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดบั

เดียวกัน 
  คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทกุชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว 
  คาใชจายมัคคุเทศก / หวัหนาทวัร ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 

1,000,000 บาท 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 
  คาธรรมเนียมวีซา 
  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
  คาภาษมีูลคาเพิม่และภาษหีัก ณ ที่จายของแตละประเทศ 
  ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,000 บาท / ทาน / ทริป (หวัหนาทัวรแลวแตจะพอใจใน

การบริการ) 
 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
  ชําระคามดัจํา ทานละ 5,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน 
  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมดัจําเต็มจํานวน 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามดัจํา หรอื คาทวัร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 



 

 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม

ถึง 30 คนขึ้นไป 
  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตวั
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสดุวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีทีท่านสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผดิกฎหมาย สิ่งของตองหาม 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื
คาทวัรไมวากรณีใดกต็าม 

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกบัคณะทวัร 
หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


