
 

 

รหัสทัวร CIG1903517 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว บานาฮลิล 4 วัน 3 คืน (PG) 
ฟรีน่ังกระเชาขึ้นบานาฮิลล และ เลนสวนสนุกบนบานาฮิลลแบบไมอ้ัน 
ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บานาฮิลล (Golden Bridge) 
อ่ิมอรอยกับบุฟเฟ�ต 1 รานดัง และ กุงมังกรโตะละ 1 ตัว 
ฟรีหมวกเวียดนามทานละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
พักโรงแรมบนบานาฮิลล 1 คืน 4 ดาว / เว 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 
 

 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง: พฤษภาคม - ธนัวาคม 2562 
วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว – วัดเทียนมู– ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรชมแม

นํ้าหอม 
07.30 น.   คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  

เคานเตอร  สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

11.00 น.    นําทานเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  PG 947(มีบริการอาหารรอน
บนเคร่ืองบิน) 

12.35น  เดินทางถึ งสนามบิน Danang International Airport (สนามบิน เมือง 
ดานัง)  
นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นํา
ทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ จากน้ันนําทานเดินทางสู
เมืองเว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) นําทาน
ผานชม Tam Giang เปนทะเลสาบน้ํากรอยที่ใหญ
ที่สุดในเอเชียเปนพื้นที่ชาวเวียดนามใชในการเล้ียงกุง 
ปลา เปนจํานวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอาวทะเล 
Lang Co เปนหน่ึงในสิบอาวสวยงามที่สุดในโลก
เปนพื้นที่ชาวเวียดนามใชในการเลี้ยงหอยเพื่อการ
ผลิตมุก จากน้ันนําทานเขาสู วัดเทียนมู ไหวพระขอ
พรเจดียเทียนมู มีหอคอยเจดีย 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น 
ซึ่งตั้งอยูบนฝم�งซายของแมน้ําหอม พรอมเรื่องเลา
มากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แหงน้ี ยังเปน
ที่เก็บรถออสตินสีฟ�าคันประวัติศาสตรที่โลกตองจารึก
เน่ืองมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร
ที่โชวอยูที่วัดน้ีไปราดน้ํามันเผาตัวเองประทวงรัฐบาล
เวียดนามที่ทําลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแหง
ความประทับใจริมแม น้ําหอม จากน้ันนําทานไป
ละลายทรัพยที่ ตลาดดองบา เปนตลาดที่รวบรวม



 

 

สินคามากมายเปนที่นิยมทั้งชาวเวียด นามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก 
รองเทา กระเป�า ของทีร่ะลกึมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารทองถิ่น + 
แหนมเนืองเวียดนามแทๆ) 

  หลังอาหาร นําคณะเดินทางลง ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม ชมการแสดง
พื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป�า 
และเสียงรองขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเปนอะไรที่ถือเปน
ประสบการณที่ไมรูลืม 
นําทานเขาสูที่พักเมืองเว  ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดับ 4 

ดาว หรือเทียบเทา **** 

วนัที่สอง   พระราชวังไดโนย – รานเย้ือไผ – ไขมุก – บานาฮิลล – สะพานมือ –  
 สวนสนุก 
เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม     
  จากน้ันนําทานชม พระราชวังไดโนย พระราชวัง

โบราณแหงสุดทายของเวียดนาม UNESCO ประกาศ
ให เปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่ทําการของ
ระบบพระราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามคือ
พระราชวงเหงียนมีพระองคทั้งหมด 13 องคที่ไดขึ้นมา
ถือครองราชยนับตั้งแต ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปตยกรรมที่สวยงาม 
ใหญโต อลังการเปนอยางยิ่ง ทานจะไดชมครบทั้งหมด 3 สวนของพระราชวัง
ไดแก กําแพงรอบนอกป�องกันตัวพระราชวังที่ เรียกวา “กิงถั่น” ที่ทําการของ
พระองคกับ เสนาธิการและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรค “ไถหวา” 
และสวนที่สําคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังตองหาม เปนที่ประทับของ
พระองค พระราชินี นางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อกั๋มถั่น” 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูริมอาวลังโก ระหวางทางแวะ ชมผลิตภัณฑที่ผลิตมา
จากเย้ือไมไผ ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไมไผมา
เผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มี
ประโยชนดีตอสุขภาพ  



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Sao 
Bien Be Den (Seafood)  
จากน้ันนําทานเยือนภูเขา บานาฮิลล เพลิดเพลิน
กับการน่ังกระเชาที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 
6 ก.ม. ผานภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นตลอดปชมวิวทิวทัศที่สายงามของภูเขา
ฮายเวิ่น เก็บภาพแหงความสวยงาม  ซึ่งสมัยกอน
ชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสรางเปนเมืองตางอากาศอีก
แหงหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอรทหองพัก 
รานอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอ
ใหทานไปเลนสวนสนุกแบบไมอั้น นําทานนั่ง
รถไฟไตเขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้น
ไปชม สวนดอกไมแห งความรัก Le Jardin 
D’Amour ส ไตล ยุ โรปที่ มี ด อก ไม เมื อ งหนาว
หลากหลายชนิด นําทานชมพระยูไลองคใหญ ณ 
วัดลิงอื๋งแหงบานาฮิวล ที่เปนองคมีความสูงถึง 30 เมตร นําทานชมอุโมงคเก็บ
ไวนที่มีอายุรอยปเปนผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาคนพบบานาฮิวลในยุค
แรกๆสามารถซื้อไวนชนิดตางๆกลับไปเปนทีระลึกได (ใหทานไดอิสระเลนสวน
สนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยาง / ยกเวนหองหุนขี้ผึ้ง) จากน้ันนําทาน
ชมสถานที่แหงใหมบนบานาฮิลลน้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก 
นั้นเอง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ�ตอาหารนานาชาติบนบานาฮิลล 
  นําทานเขาสูที่พัก  Mercure Danang French Village Bana Hills 
(หมายเหตุ : หองบนบานาฮิลล ไมมีหองทีพั่ก 3 ทาน / มีแตหองพัก 2 ทาน หรือพักเดีย่ว

เทานั้น) 
( ถาพัก 3 ทาน จะตองพักแบบหอง Family เพ่ิม 700 บาท / หอง ) 

 
 
 



 

 

วันที่สาม   วัดหลิงอิ๋ง – หาดหมีเคว - ลองเรือกระดง -  ฮอยอนั – สะพานแหงความรัก 
– รูปปم�นปลามังกร -  สะพานมังกรพนไฟ 

เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ หองอาหารบานาฮิลล 
  ไดเวลาสมควร เดินทางกลับสูเมืองดานัง จากน้ันนําทานสู รานหยก ที่มี

ผลิตภัณฑที่ทํามาจากหยก จากน้ันนําทานมัสการองค 
เจาแมกวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยูบนเกาะเซินตรา 
(Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เปนวัดใหญที่สุด
ของที่น่ี รูปปم�นปูนขาวของเจาแมกวนอิมยืนหันหลังให
ภูเขา หันหนาออกสูทะเลเพื่อเปนการปกป�องคุมครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสาน
กับเสียงคลื่นน้ันชวยใหชาวเรือรูสึกสงบ และสรางขวัญกําลังใจอยางดีเยี่ยม และ
เปนทีเ่คารพนับถือของคนดานัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
  จากน้ันนําทานผานชม ภูเขาหินออน Marble Mountains และนําทานเขาชม 

หมูบานหินแกะสลักออน ที่มีแหลงวัตถุดิบหินออนเน้ือดี  และชางแกะสลักฝมือ
ประณีต สงออกจําหนาย ทั่วโลก 17 นําทานถายรูปกับ หาด
หมีเคว (My Khe Beach)ซึ่งเปนหาดที่สวยปงที่สุดของดานัง
ก็วาได หาดหมีเควมแีนวชายหาดกวางขวาง และมีความยาวถึง 
10 กิโลเมตร ทรายที่น่ีขาวละเอียด เดินแลวนุมเทามากๆ มี
แนวเกาอ้ีชายหาดที่หลังคามุงดวยจากตั้งเรียงราย สามารถ

นอนเอนและมองดูน้ําทะเลสีฟ�าอมเขียวไดแบบเพลินๆทั้งวัน 
โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในชวงสงครามเวียดนามเพราะทหาร
อเมริกันใชเปนที่พักผอนหยอนใจ และภายหลังสงครามสิ้นสุด ก็
เรียกแทนวา หาดไชนา (China Beach) เราสามารถเดินทาง
ไปเที่ยวหาดหมีเควไดงายๆเพราะวาอยูหางจากตัวเมืองดานัง
เพียง 6 กิโลเมตร จะน่ังแท็กซี่หรือรถประจําทางไปก็ไดเลย 
เพราะมีป�ายรถเมลแถวชายหาดหลายจุด เดินไปตออีกนิดก็ถึง
แลวจากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกับ



 

 

การเลนกิจกรรม นั่งเรือกระดง เปนหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวน
มะพราวรมิแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนทีพ่ักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลัก
ของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือ
มาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน 
เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต
เสนหอยูที่บานโบราณซึ่งอายุเกาแกกวา 200 ป มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบ
เฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเปน สถาปตยกรรมที่ไมซํ้าแบบทัง้ในดานศิลปะและการ
แกะสลัก ชมยานการคาเมอืงทาคาขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม
อนุญาตใหนํารถใหญเขาไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเปนวิธีทองเที่ยวที่ดี
ที่สุด**นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ซึ่งเปน  พิพิธภัณฑประวัติศาสตรวัดกวนอู ศาล
เจา ชุมชนชาวจีน และบานโบราณ อายุยาวนานกวา 200 ป ซึ่งสรางในแบบ
ผสมผสานสถาปตยกรรมทีย่ังคงเหลือเขาเมื่อศตวรรษที่ 17 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย + กุงมังกร 
จากน้ันนําทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยมของหนุมสาวคูรักกันมาซื้อกุญแจ
ใสคลองใสสะพาน จากน้ันนําทานชม รูปปم�นปลามังกร ที่เปนสัญลักษณของเมือง
ดานัง เมืองที่กําลังจากปลากลายเปนมังกรในระยะใกล 
เชิญทานเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพาน
มังกรไฟที่มีความยาวถึง 666 เมตร เปนสะพาน 6 
เลนส ซึ่งเปนสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนาม
ในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวัน
เสารและอาทิตยเทาน้ัน 
นําทานเขาสูที่พักเมืองดานัง  ADINA HOTEL , GIC LAND, OCEAN 

HAVEN HOTEL หรือเทียบเทา*** 
 

วันที่สี่     ตลาดฮาน – สนามบนิดานัง – สนามบนิสวุรรณภูมิ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ที่ โรงแรม   

นําทานไปละลายทรัพยที่ ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสินคามากมายเปนที่
นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า 



 

 

สินคาพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจิตร โคมไฟ ผาปก 
กระเป�าปก ตะเกียบไมแกะสลัก ชุดอาวหยาย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว
เปนที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บาน  

 
 

สมควรแกเวลา นําทานเดินทาง สูสนามบนิ Danang International Airport เตรียม
ตัวเดินทางสูกรุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เที่ยวบินที่ PG 
948  
(มีบริการอาหารรอนบนเคร่ืองบิน) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดีภาพดวยความประทบัใจ ….  
 

รายการทองเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันไดตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ถือเปนเอกสิทธ์ิของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปน

สําคัญ** 
 
 

อัตราคาบริการ 

วันที่เดินทาง 
หองเตียงคู นอน 2 

ทาน 
เดก็มีเตียงพัก 3 ทาน 

พักเด่ียว 

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,999.- 

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62 13,899.- 4,999.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บา 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัเสนทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ
พรอมคณะเทาน้ัน) 

 คาสัมภาระน้ําหนักทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
 คาท่ีพักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเด่ียว)  
 คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีที่สาย

การบินมีการปรบั   
    คาธรรมเนียมเพ่ิม กอนการเดินทาง 

วันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62 13,899.- 4,999.- 

วันที่ 5-8 ธันวาคม 62 14,899.- 4,999.- 
วันที่ 6-9 ธันวาคม 62 14,899.- 4,999.- 
วันที่ 7-10 ธันวาคม 62 14,899.- 4,999.- 
วันที่ 12-15 ธันวาคม 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 13-16 ธันวาคม 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 14-17 ธันวาคม 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 19-22 ธันวาคม 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 20-23 ธันวาคม 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 21-24 ธนัวาคม 62 13,899.- 4,999.- 
วันที่ 26-29 ธันวาคม 62 15,899.- 4,999.- 
วันที่ 27-30 ธันวาคม 62 20,899.- 6,999.- 
วันที่ 28-31 ธันวาคม 62 20,899.- 6,999.- 
วันที่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 62 20,899.- 6,999.- 



 

 

 คาอาหารตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงนําเทีย่วตามรายการ และ คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 หัวหนาทัวรที่ชํานาญเสนทางนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หองพัก , รวมถึง 

    คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาจาย
เพ่ิมเองตางหาก ) 

 คาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คดิประมาณกิโลกรมัละ 500 
บาท ขึ้นอยูกบัอัตรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดตอสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย  3%   
 คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ ทานละ 800 บาทตลอดการเดินทาง 

 
เงื่อนไขในการจอง 
 ชําระมัดจําในวันที่จองที่น่ังละ 5,000 บาท พรอมหนังสือเดินทาง (หรือสําเนา) สวนที่

เหลอืชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน

ในประเทศหรือ  ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra 
Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทัวรทั้งเต็มจํานวนหรือบางสวน ในกรณีที่
ทานจองแลวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
 

หมายเหตุ  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมติองแจง

ให ทราบลวงหนา 



 

 

 ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตุอันใดก็
ตามแต ทางบริษัทฯจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติดใจเรียกรองขอเงินคืน
ใดๆท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิถาผูเดินทางไมถึง 10 ทาน จะไมมีหัวหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหัวหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง 

 
การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับ
เจาหนาท่ีฝ�ายขาย  
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจํา 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 
 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 10 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป�วยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทาง
ในชวงเวลาที่จองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปน
กรณีไป  
3. ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบรษิัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
4. ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ 
ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
(เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาล
ดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ในกรณีดังตอไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, 
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ  ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ       



 

 

  หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ
เหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
  หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
  ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดินทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม 
ไมสามารถนํามาเล่ือนวันเดินทางหรือคืนเงินได 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


