
 

 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 11166 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
วนั รายการ เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – เมอืงดานงั  PG 947  11.00-12.45 

ตลาดดองบา – ล่องเรอื  
- - ภตัตาคาร GREEN HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2 

วดัเทยีนมู ่– พระราชวงัโบราณ – ศาลบรรพกษตัรยิแ์หง่

ราชวงศเ์หงยีน – หมูบ่า้นหนิออ่น – ฮอยอนั – วดัฟุกเกวีย๋น  

วดักวนอ ู–บา้นโบราณ – สะพานญีปุ่่ น – เรอืกระดง้ 

ABF ภตัตาคาร ภตัตาคาร 

MERCURE  
BANA HILLS 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 



 

วนัที ่3 บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ ABF ภตัตาคาร ภตัตาคาร 
GRAND 

SUNRISE  
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 
วดัหลนิอึง๋ – สะพานแหง่ความรกั – ตลาดหา่นเมอืงดานงั 

ดานงั - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ   PG 948  13.35-15.30 
ABF - - - 

 
 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเด่ียว 
11-14 มกราคม 2562 14,900.- 14,900.- 4,500.- 
18-19 มกราคม 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 
25-28 มกราคม 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 

01-04 กมุภาพนัธ ์2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 
15-18 กมุภาพนัธ ์2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 
16-19 กมุภาพนัธ ์2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 

01-04 มีนาคม 2562 16,900.- 16,900.- 4,500.- 
08-11 มีนาคม 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 
22-25 มีนาคม 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 
05-08 เมษายน 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 
26-29 เมษายน 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2562 16,900.- 16,900.- 4,500.- 
01-04 พฤษภาคม 2562 16,900.- 16,900.- 4,500.- 
17-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 
24-27 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 4,500.- 

 

วนัท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมิุ – สนามบินดานัง – ตลาดดองบา – ล่องเรือ  

 08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4  สนามบินสวุรรณภมิู  เคาน์เตอร ์F  

   สายการบนิบางกอกแอรเ์วยส์ พบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 11.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบนิบางกอกแอรเ์วยส์  

  เทีย่วบนิที ่PG 947  (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 

 12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport น าทา่นผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืงและเดนิทางไปสู่

เมือ่งเว ้ 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  หลังจากนัน้น าท่านละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่

รวบรวม สนิคา้ มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 

อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึมากมายเพื่อ

ฝากคนทีบ่า้น  

 ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะลงเรือมงักรล่องแม่น ้าหอม พร้อมเพลิดเพลินไปกับ

เสยีงเพลงพื้นเมอืง ของเมอืงเว้พร้อมดื่มด ่ากบัทวิทศัอนัสวยงาน

และเป็นเอกลกัษ์ของเมอืงเว ้ตลอดสองขา้งทาง 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GREEN HOTEL, HUE หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

วนัท่ี 2 วดัเทียนมู่ – พระราชวงัโบราณ – ศาลบรรพกษตัริยแ์ห่งราชวงศเ์หงียน – หมู่บา้นหินอ่อน  เมือง

ฮอยอนั – วดัฟกุเกว๋ียน – วดักวนอ ู– ชุมชนบา้นโบราณ – สะพานญ่ีปุ่ น – เรือกระด้ง  

  เช้า          รบัประทานอาหารเช้า ท่ี โรงแรม  

ไปยงัวดัเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร ที่

เจดยีเ์ทยีนมู ่มหีอคอยเจดยี ์8 เหลีย่ม สงู 8 ชัน้ ซึง่ตัง้อยูบ่นฝัง่ซา้ย

ของแม่น ้าหอม พรอ้มเรื่องเล่ามากมายเกีย่วกบัพ  ระพุทธศาสนา 

ณ ทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รถออสตนิสฟ้ีาคนัประวตัศิาสตร์ทีโ่ลกต้อง

จารกึเนื่องมาจาก มพีระจนีขบัรถออสตนิคนัประวตัศิาสตรท์ีโ่ชว์อยู่

ที่ว ัดนี้ไปราดน ้ามัน เผาตัวเองประท้วงรฐับาลเวียดนามที่ท าลายพุทธศาสนา  และเก็บภาพแห่งความ

ประทบัใจรมิแมน่ ้าหอม 

  น าท่านชมเมืองเว้ เมอืงหลวงเก่าเวยีดนามในอดตียาวนานมาถึง 

143 ปี  ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะล่มสลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูล

เหงยีน น าท่านเขา้ชม พระราชวงัโบราณ หรือ นครจกัรพรรดิ 

(DAI NOI) ที่มีก าแพงล้อมรอบ 3 ชัน้  สร้างในปี  ค.ศ.  1845 

พระราชวงัแหง่นี้สรา้งตามความเชือ่แบบจนีโดยพระราชวงัแห่งนี้จงึ

สรา้งแบบพระราชวงักูก้ง หรอืพระราชวงัต้องหา้มของจนี และพาท่านชมพระราชบลัลงัก์ทีว่่าราชการของ

กษตัรยิ ์ตลอดจนหอ้งทรงพระ อกัษร ทีท่ าการขนุนางทัง้ฝ่ายปกครองและกลาโหม  



 

  ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เหงียน แต่มาถูกท าลาย

เสยีหายจากระเบดิไปอยา่งมากในสมยัสงครามเวยีดนาม     

  น าท่านชมร้านผลิตภณัฑ์เย่ือไผ่ เลือกชมผลิตภณัฑ์จากเยื่อไผ่ 

โดยเฉพาะแปลงสฟัีน สนิคา้ขึน้ชื่อของเมอืงนี้ แก่ตนเอง และคนที่

ทา่นรกั ดว้ยราคาและคณุภาพทีน่่าพอใจ   

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย    ทา่นแวะชม หมู่บา้นหินอ่อน ทีม่แีหล่งวตัถุดบิหนิอ่อนเนื้อด ีและช่างแกะสลกัฝีมอืประณีตสง่ออกจ าหน่าย

ทัว่โลก   

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เที่ยวชมเมืองมรดกโลก

ทางวฒันธรรมไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO มนต์เสน่หอ์ยู่ที่

บา้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มหีลงัคาทรงกระดองปู แบบ

เฉพาะของเมอืงฮอยอนั ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบทัง้ใน

ด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัย

โบราณของชาวจนี  

  ไหวพ้ระที ่วดัฟุกเกว๋ียน ทีช่าวจนีฟุกเกวีย๋นใหค้วามเคารพนับถอื

ก่อนออกเรือค้าขายเ ป็นความสิริมงคล  น าชม พิพิธภัณฑ์

ประวติัศาสตร ์วดักวนอ ูศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญีปุ่่ น 

สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงฮอยอนั ซึง่เชื่อว่า

ถกูสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกนั  

  น าท่านชม บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ย ังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อ

ศตว ร รษที่  1 7  ให้ท่ า น ได้ เ ก็บภาพแห่ งคว ามปร ะทับ ใ จ  

ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้

ปักมืออันวิจิตร โคม  ไฟซึ่งเป็นสญัลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก 

กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ 

น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น (Japanese Covered Bridge) สญัลกัษณ์อ 

ย่างหนึ่งของเมืองฮอยอนัที่คุณต้องมาชมคือ สะพานญี่ปุ่ น  ได้รบัการ
ก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่ นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว รูปทรงโค้งของ
สะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่น  ตรงกลาง
สะพานมเีจดยีท์รงจตุัรสัทีส่รา้งอุทศิใหแ้ก่ดัก๊เดและตรนัหวู ก่อนเดนิขา้ม
สะพานดา้นซา้ยมอืจะมรีูปปั้นสุนัขก าลงันัง่ และเมื่อขา้มไปแลว้กจ็ะเจอกบัลงิอกีตวั นบัเป็นสิง่ทีช่่างสมยัก่อนแสดง
ใหเ้หน็ถงึระยะเวลาในการก่อสรา้ง  



 

  น าท่านล่องเรือกระด้งเป็นเรอืไมไ้ผ่สานเหมอืนเป็นฝาชี แล้วเอา

น ้ามนัสนเคลอืบอกีทกีนัน ้าเขา้ ชาวเวยีดนามจะเอาไว้สญัจร เผื่อ

บ้านอยู่ร ิมน ้า แล้วแม่ใช้ให้ไปซื้อกระเทยีมเอามาเป็น  ไส้แหนม

เนือง แทนทีจ่ะเดนิออ้ม กใ็ชเ้รอืกระดง้แทนอะไรอยา่งงี ้จรงิๆ อมัพ

วาบา้นเราหรอืตลาดน ้าในไทยควรเอามาเป็นเยีย่งอย่างนะ ไม่ยาว

กนิเนื้อทีแ่ต่เป็นกลมๆ ชนกนัไดเ้หมอืนรถบัม้งานวดั 

 ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 3 ดานัง – นัง่กระเช้าขึน้ภเูขาบานาฮิลล ์– บานาฮิลล ์แฟนตาซี ปารค์  

 เช้า รบัประทานอาหารเช้า ท่ี โรงแรม  

น าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ ที่อยู่ในดานัง โดยอยู่ห่างจากตัว

เมอืงประมาณ 25 กโิลเมตร ซึง่ภูเขาแห่งนี้มทีัง้รสีอรท์ โรงแรม จุด

ไฮไลต์ของทีน่ี่คอื การนัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบน ทัง้นี้กระเชา้แห่งบา

นาฮลิลไ์ดร้บัการบนัทกึสถติโิลก โดย World Record ว่าเป็นกระเชา้

ที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 

5,042 เมตร ในอดตีบานาฮลิล์เป็นสถานตากอากาศทีด่ทีีสุ่ดในเวยีดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัทีฝ่ร ัง่เศส

เขา้มาปกครองเวยีดนาม  

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

สวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล ์แฟนตาซี ปารค์  (Ba 

Na Hills Fantasy Park) คือ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาด

ใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแห่งเทพนิยายทีส่วยงาม ตัง้อยู่

ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มหีลายๆโซนให้ร่วม



 

สนุกกนั อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D บ้านผสีงิ ถ ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ 

รวมทัง้รา้นคา้และรา้นอาหารครบครนั            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าทา่นเขา้สู ่ทีพ่กัเมอืงดานงั GRAND SUNRISE HOTEL, DA NANG หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 4 วดัหลินอ๋ึง – สะพานแห่งความรกั – ตลาดห่านเมืองดานัง – กรงุเทพฯ  

 เช้า รบัประทานอาหารเช้าท่ี โรงแรม  

  น าท่านออกเดินทางไปสกัการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วดัหลินอ๋ึง 

ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวดัสรา้งใหม่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงดานัง เป็น

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทีร่วบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้

และจติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้ ภายในวหิารใหญ่ของวดั เป็นสถานที่

บูชา เจ้าแม่กวนอมิและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้าน

แถบนี้ นอกจากนี้ยงัมรีูปปั้นเจ้าแม่กวนอมิ ซึ่งมคีวามสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐาน

ดอกบวั กว้าง 35 เมตร ยนืหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไป

หาปลานอกชายฝัง่และยังมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้

นอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่วที่

สวยงาม เป็นอกีหนึ่งจุดทีส่ามารถมองววิเมอืงดานงัไดส้วยงามมาก  

  น าท่านออกเดนิทางไปถ่ายรูปที่สะพานแห่งความรกัและ นัน้น า

ท่านละลายทรพัย์ที่ ตลาดห่านเมืองดานัง เป็นตลาดที่รวบรวม 

สนิคา้ มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อ

เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของทีร่ะลกึมากมายเพื่อฝากคน

ทีบ่า้น 

  น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Da Nang  International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรงุเทพฯ  

 13.35 น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลบักรงุเทพฯ โดยสายบนิบางกอกแอรเ์วยส์  เทีย่วบนิที ่ PG 948 

   (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.10 ชัว่โมง) 

 15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบุในโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
 ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพ่กัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล) 
 ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์อ้งถิน่คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารทีส่ ัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีบ่รษิทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ค่าเปลีย่นแปลงตัว๋เครื่องบนิ ส าหรบัผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลบั ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หน้าที)่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมนี ้าหนกัเกนิกว่าทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกว่าขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรณุาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท าการจองแลว้ 
 การช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯ จะเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนั ท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัร์ให้
เรยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เครื่องบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่า
ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
 หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจ้าหน้าที ่ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 



 

 หากในคณะของท่านมผีู้ต้องการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair) เด็ก, ผู้สูงอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการเดินทาง
ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจาก
การเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเกบ็เงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้15 วนั เดนิทาง) 

 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ทา่น  
( ต ่ากว่า 20 ทา่น ตอ้งการเดนิทางมคี่าใชจ้่าย ทา่นละ 500 บาท ) 
 ในกรณีนี้บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ และจะไม่
รบัผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับาง
ประการ เชน่ การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆกต็ามทางบรษิทัของ
สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

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


