
 

 

รหสัทวัร CIG2000620 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง - ฮอยอัน - เว - บานาฮลิล 4วัน 3คืน [PG] 
ดานงั – เว – วดัเทียนมู– ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรชมแมนํา้หอม - พระราชวงัไดโนย – ราน
เย้ือไผ – ไขมุก – บานาฮิลล – สะพานมอื – สวนสนุก - วดัหลงิอิ๋ง – หาดหมีเคว - ลองเรอื
กระดง -  ฮอยอนั – สะพานแหงความรัก – รปูปم�นปลามังกร -  สะพานมังกรพนไฟ - ตลาดฮาน 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง: มนีาคม - มิถนุายน 2563 
 

วันแรก  กรุงเทพ –ดานัง – เว – วัดเทียนมู– ตลาดดองบา – ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม 
 

07.30 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ  
เคานเตอร  สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการ
ตอนรบัและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     นําทานเดินทางสู เมืองดานัง โดยเที่ยวบนิที ่ PG 947(มีบริการอาหารรอนบน
เครื่องบิน) 

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั)  
นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นํา
ทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ จากนั้นนาํทานเดินทางสู
เมืองเว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) นาํ
ทานผานชม Tam Giang เปนทะเลสาบนํ้ากรอย
ที่ใหญที่สุดในเอเชียเปนพื้นที่ชาวเวียดนามใชใน
การเล้ียงกุง ปลา เปนจาํนวนมาก ชมววิที่สวยงาม
ของอาวทะเล Lang Co เปนหนึง่ในสบิอาว
สวยงามที่สุดในโลกเปนพื้นที่ชาวเวียดนามใชใน
การเล้ียงหอยเพือ่การผลติมกุ จากนั้นนาํทานเขาสู 
วัดเทียนมู ไหวพระขอพรเจดียเทียนมู มหีอคอย
เจดีย 8 เหล่ีอม สงู 8 ชั้น ซึง่ตัง้อยูบนฝم�งซายของ
แมนํ้าหอม พรอมเรื่องเลามากมายเกี่ยวกับ
พระพทุธศาสนา ณ.ที่แหงนี้ ยงัเปนที่เก็บรถ
ออสตินสีฟ�าคันประวตัศิาสตรที่โลกตองจารกึ
เน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคัน
ประวัตศิาสตรที่โชวอยูทีว่ดันี้ไปราดนํา้มันเผา
ตัวเองประทวงรฐับาลเวียดนามทีท่าํลายพุทธ
ศาสนา และเก็บภาพแหงความประทับใจริมแม



 

 

นํ้าหอม จากนั้นนาํทานไปละลายทรัพยที่ ตลาดดองบา เปนตลาดทีร่วบรวมสินคา
มากมายเปนที่นยิมทั้งชาวเวียด นามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา 
กระเป�า ของที่ระลึกมากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารทองถิ่น + 
แหนมเนืองเวียดนามแทๆ) 

  หลังอาหาร นําคณะเดินทางลง ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม ชมการแสดงพื้นเมือง
ของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตร ีทีม่าจากเครื่องดนตรีดดีสตีีเป�า และเสียง
รองขับขานในเพลงเวียดนามดังเดมิ มันก็จะเปนอะไรที่ถอืเปนประสบการณที่ไมรูลมื 

ที่พกั         เมืองเว  โรงแรม ASIA HOTEL , THANH LICH HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือ
เทียบเทา **** 

 

วันทีส่อง   พระราชวังไดโนย – รานเย้ือไผ – ไขมุก – บานาฮิลล – สะพานมอื – สวนสนกุ 

 
เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ โรงแรม     
  จากนั้นนาํทานชม พระราชวังไดโนย พระราชวัง

โบราณแหงสดุทายของเวียดนาม UNESCO 
ประกาศให เปนแหลงมรดกโลก เปนที่ประทับ ที่
ทําการของระบบพระราชวงศสุดทายของประเทศ
เวียดนามคือพระราชวงเหงียนมพีระองคทัง้หมด 
13 องคที่ไดขึน้มาถือครองราชยนบัตัง้แต ค.ศ. 1802 จนถงึ ค.ศ. 1945 มี
สถาปตยกรรมที่สวยงาม ใหญโต อลังการเปนอยางยิง่ ทานจะไดชมครบทั้งหมด 3 
สวนของพระราชวังไดแก กําแพงรอบนอกป�องกันตวัพระราชวงัที่เรียกวา “กิงถัน่” ที่
ทําการของพระองคกับ เสนาธกิารและแมทับ ทองพระโรงที่เรียกวานครจักพรรค “ไถ
หวา” และสวนที่สําคัญมากที่สดุของพระราชวงัคอืพระราชวงัตองหาม เปนที่ประทับ
ของพระองค พระราชิน ีนางสนมและกลุมคนรับใชเปนขันที ที่เรียกกันวา ”ตื๋อกัม๋ถั่น” 
จากนั้นนาํทานเดินทางเขาสูรมิอาวลงัโก ระหวางทางแวะ ชมผลติภัณฑที่ผลติมา
จากเย้ือไมไผ ซึง่เปนนวตักรรมใหมของประเทศฝรัง่เศสทีม่ีขบวนการเอาไมไผมาเผา 



 

 

กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเปนดายไมไผและใชผลิตออกมาเปนสินคาตางๆที่มปีระโยชน
ดตีอสุขภาพ  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Lucky Pearl (Seafood) ชม
ผลิตภณัฑจากไขมกุ 
จากนั้นนาํทานเยือนภูเขา บานาฮิลล 
เพลิดเพลินกับการนัง่กระเชาที่ยาวที่สดุใน
เวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผานภูเขาและสาย
หมอกสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตลอดปชมวิวทวิ
ทัศที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแหง
ความสวยงาม  ซึง่สมัยกอนชาวฝรัง่เศสตัง้ใจจะ
สรางเปนเมืองตางอากาศอกีแหงหนึ่งของ
เวียดนาม บนภูเขามีรีสอรทหองพกั รานอาหาร 
และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหทาน
ไปเลนสวนสนกุแบบไมอั้น นาํทานนัง่รถไฟไต
เขา ที่มทีี่เดียวในประเทศเวียดนามเพือ่ขึ้นไปชม 
สวนดอกไมแหงความรัก Le Jardin 
D’Amour สไตลยโุรปทีม่ีดอกไมเมืองหนาว
หลากหลายชนิด นาํทานชมพระยไูลองคใหญ 
ณ วดัลิงอืง๋แหงบานาฮิวล ที่เปนองคมคีวามสูงถงึ 30 เมตร นาํทานชมอุโมงคเกบ็
ไวนทีม่ีอายรุอยปเปนผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาคนพบบานาฮิวลในยุคแรกๆ
สามารถซือ้ไวนชนิดตางๆกลับไปเปนทีระลึกได (ใหทานไดอิสระเลนสวนสนกุ + ดู
หนัง 3D,4D,5D ฟรทีุกอยาง / ยกเวนหองหุนขี้ผึง้) จากนั้นนําทานชมสถานทีแ่หง
ใหมบนบานาฮิลลน้ันก็คอื สะพานสทีองหรือสะพานมือยก นัน้เอง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ�ตอาหารนานาชาติบนบานาฮลิล 
  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหตุ : หองบนบานาฮลิล ไมมหีองทีพ่ัก 3 ทาน / มีแตหองพกั 2 ทาน 
หรือพักเดี่ยวเทานัน้) 
ถาตองการเพิ่มเปนหอง FAMILY มรีายละเอียดดังนี ้



 

 

 1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชั้น 2 เตยีง ถาพัก 4 ทาน ไมมีคาใชจาย 
 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชัน้ 2 เตียง ถาพัก 3 ทาน เพิ่ม 700 บาท / หอง 
 3. FAMILY SUPERIOR เตียง 2 ชั้น 1 เตียง / เตียงใหญ 1 เตียง เพิ่ม หองละ 
900 บาท 
  (FAMILY SUPERIOR มหีองคอนขางนอยกรุณาเชค็กับเจาหนาที่กอน
ทําการจอง) 
 ถาตองการพักเดี่ยว บนบานาฮลิลอยางเดียว เพิ่ม 2,000 / หอง 
>>>> วันที่พกับนบานาฮลิล อาจจะมสีลับคนืพัก แตโปรแกรมทกุอยาง
เหมือนเดิม <<<< 
 

วันทีส่าม   วัดหลงิอิ๋ง – หาดหมีเคว - ลองเรือกระดง -  ฮอยอัน – สะพานแหงความรัก – 
รูปปم�นปลามังกร -  สะพานมังกรพนไฟ 

 

เชา  รับประทานอาหาราเชาที่ หองอาหารบานาฮิลล 
  ไดเวลาสมควร เดินทางกลบัสูเมืองดานงั จากนั้นนําทานมัสการองค เจาแม

กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยูบนเกาะเซินตรา 
(Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานงั เปนวดั
ใหญที่สุดของที่นี ่รูปปم�นปูนขาวของเจาแม
กวนอมิยนืหันหลังใหภูเขา หันหนาออกสูทะเล
เพื่อเปนการปกป�องคุมครองชาวประมงที่
ออกไปหาปลา เสียงระฆงัวัดที่ตปีระสานกบั
เสียงคลื่นนั้นชวยใหชาวเรือรูสกึสงบ และสรางขวัญกําลงัใจอยางดีเยี่ยม และเปนที่
เคารพนับถือของคนดานงั 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 



 

 

  จากนั้นนาํทานผานชม ภูเขาหินออน 
Marble Mountains และนําทานเขาชม 
หมูบานหินแกะสลักออน ทีม่ีแหลงวัตถดุิบ
หินออนเนื้อดี  และชางแกะสลักฝมือประณตี 
สงออกจําหนาย ทัว่โลก 17 นาํทานถายรูป
กับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึง่เปน
หาดที่สวยปงที่สดุของดานังกว็าได หาดหมี
เควมแีนวชายหาดกวางขวาง และมคีวามยาว
ถึง 10 กิโลเมตร ทรายที่นีข่าวละเอียด เดิน
แลวนุมเทามากๆ มแีนวเกาอีช้ายหาดที่
หลังคามุงดวยจากตั้งเรียงราย สามารถนอน
เอนและมองดูนํา้ทะเลสีฟ�าอมเขียวไดแบบ
เพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อมากในชวง
สงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกนัใชเปน
ที่พักผอนหยอนใจ และภายหลังสงคราม
สิ้นสุด ก็เรยีกแทนวา หาดไชนา (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเที่ยวหาด
หมีเควไดงายๆเพราะวาอยูหางจากตวัเมอืงดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนัง่แท็กซีห่รือ
รถประจําทางไปก็ไดเลย เพราะมปี�ายรถเมลแถวชายหาดหลายจุด เดินไปตออกีนดิก็
ถึงแลวจากนั้นนาํทานเดินทางสู หมูบานกั๊มทาน สนุกสนานไปกบัการเลนกิจกรรม 
นั่งเรือกระดง เปนหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยูในสวนมะพราวรมิแมนํ้า ใน
อดตีชวงสงครามที่นี่เปนที่พกัอาศัยของเหลาทหาร อาชพีหลักของคนที่นีค่ืออาชีพ
ประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขบัรอง
เพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานาํที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะ
ดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนําทานเดินทางสู เมอืงฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนตเสนหอยูที่บานโบราณซ่ึง
อายุเกาแกกวา 200 ป มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึง่เปน 
สถาปตยกรรมที่ไมซํ้าแบบทัง้ในดานศิลปะและการแกะสลัก ชมยานการคาเมอืงทา
คาขายสมัยโบราณของชาวจีน *เมืองฮอยอัน ไมอนุญาตใหนํารถใหญเขาไป 



 

 

ดังนั้นการเดินชมเมืองจงึเปนวิธทีองเที่ยวทีด่ีทีสุ่ด*นําทานชม สะพานญี่ปุ�น ซึ่ง
เปน พพิิธภัณฑประวัติศาสตรวดักวนอู ศาลเจา ชุมชนชาวจีนและบานโบราณ 
อายุยาวนานกวา 200 ป ซึง่สรางในแบบผสมผสานสถาปตยกรรมที่ยังคงเหลอืเมื่อ
ศตวรรษที่ 17 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
+ กุงมงักร 
จากนั้นนาํทานชม สะพานแหงความรัก ที่นิยม
ของหนุมสาวคูรกักันมาซื้อกุญแจใสคลองใสสะพาน 
จากนั้นนาํทานชม รปูปم�นปลามงักร ที่เปน
สัญลักษณของเมืองดานัง เมอืงที่กาํลังจากปลา
กลายเปนมังกรในระยะใกล เชิญทานเพลิดเพลิน
กับความอลังการของ สะพานมังกรไฟทีม่คีวาม
ยาวถึง 666 เมตร เปนสะพาน 6 เลนส ซ่ึงเปนสะพานทีต่ระการตามากที่สุดของ
เวียดนามในเวลานีโ้ดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.000น. ของวันเสารและอาทิตย
เทานัน้ 

ที่พกั          ดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL 
หรือเทียบเทา*** 
 

วันทีส่ี่     ตลาดฮาน – สนามบินดานงั – สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ที่ โรงแรม   

นําทานไปละลายทรัพยที ่ตลาดฮาน เปนตลาดที่รวบรวมสนิคามากมายเปนที่นยิม
ทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา กระเป�า สินคา
พื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝมือ อาทิ ภาพผาปกมืออันวิจติร โคมไฟ ผาปก กระเป�าปก 
ตะเกียบไมแกะสลัก ชดุอาวหยาย (ชดุประจาํชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเปนที่ระลึก
มากมายเพื่อฝากคนที่บาน  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

                สมควรแกเวลา นาํทานเดินทาง สูสนามบิน Danang International Airport 
เตรียมตัวเดินทางสูกรงุเทพฯ 

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

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ  โดยสวัสดภีาพดวยความประทบัใจ ….  
 

 
 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกนัไดตามความเหมาะสม  
ทั้งนีถ้ือเปนเอกสทิธิ์ของผูจัดโดยยืดถือตามสภาพการณและประโยชนของทานเปนสําคญั** 
 

อัตราคาบริการ 
 

วันที่เดนิทาง 
หองเตียงคู นอน 2 

ทาน 
เดก็มเีตียงพัก 3 ทาน 

พักเดี่ยว 

วันที่ 26-29 มีนาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
เมษายน 63 

วันที่ 2-5 เมษายน 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 9-12 เมษายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 25-28 เมษายน 2563 13,899.- 4,900.- 
พฤษภาคม 63 



 

 

 

คาทปิไกดทองถิ่นและคนขบัรถ ทานละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพึงพอใจในการบรกิาร 
ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บา 
 
อัตราคาบริการรวม 

  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับเสนทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เครื่องเหมาลําตองไป-กลับ
พรอมคณะเทานัน้) 

  คาสมัภาระนํา้หนกัทานละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก. 
  คาทีพ่ักตามระบุในรายการ หองละ 2 หรือ 3 ทาน (กรณมีาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงนิ

พักหองเดี่ยว)  

วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2563 14,899.- 4,900.- 
วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 14-17 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563 13,899.- 4,900.- 

มิถุนายน 63 
วันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 11 - 14 มถิุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 
วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 

วันที่ 25 - 28 มถิุนายน 2563 13,899.- 4,900.- 



 

 

  คาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันเชือ้เพลิงแลว และทางบริษทัขอเก็บเพิม่ในกรณทีี่สายการ
บินมกีารปรับ   

    คาธรรมเนียมเพิม่ กอนการเดินทาง 
  คาอาหารตามรายการระบ ุ
  คารถรบั-สงนําเที่ยวตามรายการ และ คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  หัวหนาทวัรทีช่ํานาญเสนทางนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
  ประกันอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
  คาใชจายสวนตวั อาทิ คาทําหนงัสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตวั, คาซักรีด, มินิบารใน

หองพัก , รวมถึง 
    คาอาหารและเครือ่งดืม่ที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิม่ กรุณาจายเพิม่
เองตางหาก ) 

  คาสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) คดิประมาณกิโลกรมัละ 500 
บาท ขึ้นอยูกับอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาตดิตอสายการบินโดยตรง) 
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย  3%   
  คาทปิไกดทองถิ่นและคนขับรถ ทานละ 1,00 บาทตลอดการเดินทาง 

 
เงื่อนไขในการจอง 

  ชําระมดัจําในวันที่จองที่นัง่ละ 5,000 บาท พรอมหนังสอืเดินทาง (หรอืสําเนา) สวนที่เหลอื
ชําระทั้งหมดอยางนอย 25 วันกอนการเดินทาง 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ หรือเทศกาลทีต่องการันตมีดัจํากับสายการบินหรอืผานตวัแทนใน
ประเทศหรอื  ตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ  เชน Charter Flight, Extra Flight 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาทวัรทัง้เตม็จํานวนหรอืบางสวน ในกรณีที่ทานจอง
แลวยกเลิกหรอืเล่ือนการเดินทางไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 



 

 

หมายเหต ุ 
  เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมติองแจงให 

ทราบลวงหนา 
  ถาทานเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบชากวาเวลานัดหมายเกินกวา 1 ชม.ดวยเหตอุันใดก็

ตามแต ทางบรษิัทฯจะถอืวาทานสละสิทธิก์ารเดินทาง และไมตดิใจเรียกรองขอเงินคืนใดๆ
ทั้งสิ้น 

  ขอสงวนสิทธถิาผูเดินทางไมถงึ 10 ทาน จะไมมีหวัหนา / แตถา 15 ทานขึ้น จะมีหวัหนา
ทัวรตลอดการเดินทาง 
 

การยกเลิก 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ กต็อเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลกิใหกับ
เจาหนาทีฝ่�ายขาย  
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมดัจํา 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร 
  ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 10 วัน  เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป�วยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางใน
ชวงเวลาที่จองได การยกเลกิการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกบั
เจาหนาทีฝ่�ายขายทัง้นี้บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์พจิารณาในการคืนเงินใหกับลกูคาเปนกรณีไป  
3. ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษิัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณกีรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมกีารการันตมีัดจาํ หรือ ซือ้
ขายแบบมีเงื่อนไขกบัสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมา
ลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบนิพิเศษที่เพิม่เขามาชวงวันหยดุ หรือ เทศกาลดงักลาว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามดัจํา หรอื คาทวัรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใด ๆ ทั้งสิน้ในกรณีดงัตอไปนี ้
  หากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนดัหยดุงาน, การกอจลาจล, 
การปดดาน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณทีี่ทานถกูปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองหรอืเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศ  ซ่ึงอยูนอกเหนอื
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ       
  หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ ไดชาํระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมา
ขาดกอนออกเดินทางแลว 
  หากเกิดทรัพยสินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุสูญหายที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนกัทองเที่ยวเอง 
  ตัว๋เครือ่งบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ หากทานไมเดนิทางพรอมคณะไมวาจะดวยเหตุใดกต็าม ไม
สามารถนาํมาเลื่อนวันเดินทางหรอืคืนเงินได 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานอยางนอย 6 เดอืน บรษิัทฯไมรับผดิชอบหากอายุ
เหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได 


