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บนิตรง..เชยีงใหม ่
ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์

4วนั 3คนื 
หยดุยาวสงกรานต.์.ไมล่างาน 

 

ฟรนี ัง่กระเชา้ขึน้บานาฮลิล ์– เลน่สวนสนุกบนบานาฮลิล ์แบบไมอ่ ัน้ - ตืน่
ตามงักรพน่ไฟ – ลอ่งเรอืชมสงฝั่งแมน่ า้หอม – สดุฟินลอ่งเรอืกระดง้ 

– เทีย่วเมอืงโบราณฮอยอนั –  
ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

พเิศษ!! ภตัตาคารบนเรอืดอกบวั พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 

เดนิทาง 12-15 เม.ย. 2562 
 

        โดยสายการบนิ  
 

บนิดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)  
ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิเชยีงใหม ่

 

Day 1 : 
เชยีงใหม ่-  ดานงั -  ลอ่งเรอืกระดง้ -  เมอืงโบราณฮอยอนั -  
ดานงั 

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิเชยีงใหม่ เคานเ์ตอร ์ สายการบนิแอร์
เอเชยี โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใน
การเช็คอนิ 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่ FD 906 
09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง 

ดานงั) นําท่านผ่านดา่นตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร นําท่านขึน้
รถโคช้ปรับอากาศ จากนั้นนํา
ทา่นเขา้สูต่วัเมอืงดานัง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 นําท่านผ่านชม ภูเขาหนิออ่น Marble Mountains และนําท่านเขา้ชม 

หมูบ่า้นหนิแกะสลกัออ่น ทีม่แีหลง่วัตถดุบิหนิออ่นเนือ้ด ี และชา่งแกะสลัก



ฝีมอืประณีต สง่ออกจําหน่าย ทั่วโลก 
 นําท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นก ัม๊ทาน นําท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ใน

หมูบ่า้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมแีมน้ํ่า
ลอ้มรอบ ในชว่งสมยัสงครามนัน้จะเป็นทีพ่ักของเหลา่ทหารหาญ ในปัจจุบัน
อาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีการทําประมงเป็นหลัก ในระหว่างที่
ใหท้่านทําทํากจิกรรม ล่องเรอืกระดง้ นั้นท่านจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอัน
สวยงามของชาวบา้น และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมี
การขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง และนําไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะ
ดนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนัน้เทีย่วชม เมอืงฮอยอนั เทีย่วชมเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรมไดร้ับ

การขึน้ ทะเบยีนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่อายเุกา่แกก่วา่ 
200 ปี มหีลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอัน ซึง่เป็น 
สถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ํ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมย่านการคา้
เมอืงทา่คา้ขายสมัยโบราณของชาวจนี **เมอืงฮอยอนั ไมอ่นุญาตใหน้ า
รถใหญเ่ขา้ไป ดงัน ัน้การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิทีอ่งเทีย่วทีด่ที ีส่ดุ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

นําท่านชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูก
สรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ่ชาตเิขา้ดว้ยกนั ชม พพิธิภณัฑ ์
ประวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และบา้นโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอื
เขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงดานงั  โรงแรม SALEM RIVERSIDE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

Day 2 : เมืองเว้ -  วดัเทียนมู่ – พระราชวงัไดโนย -  ล่องเรือแม่
น า้หอม - รา้นเยือ้ไผ ่

เชา้ รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเว ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม) นํา

ท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ํากร่อยทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีเป็น
พืน้ทีช่าวเวยีดนามใชใ้นการเลีย้งกุง้ ปลา เป็นจํานวนมาก ชมววิทีส่วยงาม
ของอา่วทะเล Lang Co เป็นหนึง่ในสบิอา่วสวยงามทีส่ดุในโลกเป็นพืน้ที่
ชาวเวยีดนามใชใ้นการเลีย้งหอยเพือ่การผลติมกุ (แวะชมขากลบั) 

 จากนัน้นําท่านเขา้สู ่วดัเทยีนมู ่ไหวพ้ระขอพรเจดยีเ์ทยีนมู ่มหีอคอยเจดยี ์
8 เหลีอ่ม สงู 8 ชัน้ ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังซา้ย
ของแมน้ํ่าหอม พรอ้มเรือ่งเลา่มากมาย
เกีย่วกบัพระพทุธศาสนา ณ.ทีแ่หง่นี ้ยัง
เ ป็ น ที่ เ ก็ บ ร ถ อ อ ส ติ น สี ฟ้ า คั น
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ โ ล ก ต ้อ ง จ า รึ ก
เนื่องมาจากมพีระจีนขับรถออสตนิคัน
ประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราด
น้ํ า มั น เผ าตั ว เ อ งป ร ะท ว้ ง รั ฐบ าล
เวียดนามที่ทําลายพุทธศาสนา และ
เก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่
น้ําหอม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอืดอกบวับรเิวณแม่
น า้หอมพรอ้มโชวพ์ืน้เมอืง 

 จากนั้นนําชม พระราชวงัไดโนย พระราชวังโบราณแห่งสุดทา้ยของ
เวยีดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหลง่มรดกโลก เป็นทีป่ระทับ ทีทํ่าการ
ของระบบพระราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนามคอืพระราชวังเหวยีนมี
พระองค์ทัง้หมด 13 องค์ที่ไดข้ ึน้มาถือครองราชย์นับตัง้แต่ ค.ศ. 1802 
จนถงึ ค.ศ. 1945 มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิง่ 
ท่านจะไดช้มครบทัง้หมด 3 ส่วนของพระราชวังไดแ้ก่ กําแพงรอบนอก
ป้องกนัตวัพระราชวังทีเ่รยีกวา่ “กงิถัน่” ทีทํ่าการของพระองคก์ับ เสนาธกิาร
และแม่ทับ ทอ้งพระโรงทีเ่รยีกว่านครจักพรรค ์“ไถหว่า” และสว่นทีสํ่าคัญ
มากทีส่ดุของพระราชวังคอืพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของพระองค ์
พระราชนิ ีนางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัท ีทีเ่รยีกกนัวา่ ”ตือ๋กัม๋ถัน่” 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําคณะเดนิทางลง ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม ชมการแสดงพืน้เมอืงของ
ชาวเวยีดนามโบราณ ทัง้เสยีงดนตรี ทีม่าจากเครือ่งดนตรดีดีสตีเีป่า และ
เสียงรอ้งขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็น
ประสบการณ์ทีไ่มรู่ล้มื จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงดานัง ระหว่างทาง
แวะ ชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่ซ ึง่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ
ประเทศฝรั่งเศสทีม่ขีบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลั่นกรองเพือ่จะออกมาเป็น
ดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลติออกมาเป็นสนิคา้ตา่งๆ ทีม่ปีระโยชนด์ตีอ่สขุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงดานงั  โรงแรม SALEM RIVERSIDE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 : น ัง่กระเชา้บานาฮลิล ์+ สะพานมอื + สวนสนกุ + รถไฟไต่
เขา - สะพานแหง่ความรกั - รปูปัน้ปลามงักร - ชมสะพาน
มงักรพน่ไฟ - ดานงั 

เชา้ รบัประทานอาหาราเชา้ที ่โรงแรม 
 จากนัน้นําท่านเยอืนภูเขา บานาฮลิล ์เพลดิเพลนิกับการน่ังกระเชา้ทีย่าว

ทีส่ดุในเวยีดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสมัผัสอากาศที่
หนาวเย็นตลอดปีชมววิทวิทัศทีส่ายงามของภูเขาฮายเวิน่ เก็บภาพแห่ง
ความสวยงาม  ซึง่สมยักอ่นชาวฝร่ังเศสตัง้ใจจะสรา้งเป็นเมอืงตา่งอากาศอกี
แห่งหนึ่งของเวยีดนาม ใหทุ้กท่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปดว้ย
เสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัยที ่สวนสนุก The Fantasy 
Park (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ พพิธิภณัฑส์ามมติแิละ
บา้นผสีงิทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ) เครือ่งเลน่ทีเ่ป็นสวนสนุกของบานาฮลิล์
ใ ห ้ท่ า น ไ ด ้เ ล่ น เ ค รื่ อ ง เ ล่ น
หลากหลายรูปแบบมใีหท้่านเลอืก
หลากหลายสถานี อาท ิเช่น โรง
ภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์
รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนใหทุ้ก
ท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น 
นอกจากนี้ยังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวน
สนุกอีกดว้ย และยังมีเครื่องเล่น
อื่นๆอีกใหท้่านไดล้องพิสูจน์อีก
มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมสะพาน Golden Bridge ซึง่เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีพ่ ึง่เปิดใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ทีย่วชมไดไ้ม่นานมานี้ อสิระใหท้่าน
ไดถ้า่ยภาพและชมววิทศิทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชมสวนดอกไมแ้หง่ความรกั Le Jardin D’Amour สไตลย์ุโรปทีม่ี
ดอกไมเ้มอืงหนาวหลากหลายชนดิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   
 มเีวลาอสิระใหท้า่นไดช้มทัศนยีภาพสวยงามบนบาน่าฮลิลต์ามอธัยาศยั 

ไดเ้วลานดัหมายพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย น าทา่นน ัง่กระเชา้ลงสูล่านจอดรถ 
เดนิทางสูต่วัเมอืงดานงั 

 นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั ทีน่ยิมของหนุ่มสาวคูรั่กกนัมาซือ้กญุแจใส
คลอ้งใสส่ะพาน จากนัน้นําท่านชม รปูปัน้ปลามงักร ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ
เมืองดานัง เมืองที่กําลังจากปลา กลายเป็นมังกรในระยะใกล ้เชญิท่าน
เพลดิเพลนิกับความอลังการของ สะพานมงักรไฟทีม่คีวาม  ยาวถงึ 666 
เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึง่เป็นสะพานทีต่ระการตามากทีส่ดุของเวยีดนาม
ในเวลานี้  โดยการแสดงนี้จะเริม่เวลา 21.000น. ของวันเสารแ์ละอาทติย์
เทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงดานงั  โรงแรม SALEM RIVERSIDE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 : สนามบนิดานงั – สนามบนิเชยีงใหม ่
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สูส่นามบนิ Danang International 
Airport เตรยีมตวัเดนิทางสูเ่ชยีงใหม ่

10.15 น. เหนิฟ้าสูเ่ชยีงใหม ่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  เทีย่วบนิที ่FD 907 
12.00 น. ถงึสนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสวัสดภีาพดว้ยความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 
ท ัง้นีถ้อืเป็นเอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดืถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์อง

ทา่นเป็นส าคญั 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
- คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบชุัน้ทศันาจร (เครือ่งเหมาลําตอ้งไป-กลบั

พรอ้มคณะเทา่นัน้) 
- คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 15 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7กก. 
- คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิแลว้ และทางบรษัิทขอเก็บเพิม่ในกรณีทีส่าย

การบนิมกีารปรับ   
    คา่ธรรมเนยีมเพิม่ กอ่นการเดนิทาง 

- คา่รถรับ - สง่นําเทีย่วตามรายการ และ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
- หวัหนา้ทัวรท์ีช่าํนาญเสน้ทางนําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
- คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่

เงนิพักหอ้งเดีย่ว)  
- คา่อาหารตามรายการระบ ุ
- ประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์น

หอ้งพัก , รวมถงึ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาจ่าย
เพิม่เองตา่งหาก ) 

 คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) คดิประมาณกโิลกรัมละ 500 
บาท ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น (กรณุาตดิตอ่สายการบนิโดยตรง) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3%   
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาทตลอดการเดนิทาง 

 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

12-15 เมษายน BUS1 12,999 12,999 3,900 

(เปิดเพิม่) 
12-15 เมษายน BUS2 

13,999 13,999 3,900 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 800 บาทตลอดการเดนิทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 



เงือ่นไขในการจอง 
- ชําระมัดจําในวันทีจ่องทีน่ั่งละ 10,000 บาท พรอ้มหนังสอืเดนิทาง (หรอืสําเนา) สว่นที่

เหลอืชาํระทัง้หมดอยา่งนอ้ย 25 วันกอ่นการเดนิทาง 
- กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรอื  ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ  เชน่ Charter Flight, Extra 
Flight ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้เต็มจํานวนหรอืบางสว่น ในกรณีที่
ทา่นจองแลว้ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ
- เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้

ให ้ทราบลว่งหนา้ 
- ถา้ท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตอุันใดก็

ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านสละสทิธิก์ารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนื
ใดๆทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธถิา้ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น จะไมม่หีวัหนา้ / แตถ่า้ 15 ทา่นขึน้ จะมหีวัหนา้
ทัวรต์ลอดการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 
1. การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบูรณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้ับ
เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย  
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป ยดึเงนิมดัจํา 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-20 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

- ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 10 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากร่างกายทีไ่มส่ามารถเดนิทาง
ในชว่งเวลาทีจ่องได ้การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล
ใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้ับลูกคา้เป็น
กรณีไป  
3. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยู่นอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจํา หรอื 
ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกับสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT 
(เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวันหยุด หรอื เทศกาล
ดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจํา หรอื      คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์วามรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ในกรณี 
ดงัตอ่ไปนี ้

- หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, 
การปิดดา่น,ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั ้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ       



- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ําระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศ
แบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

- หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตใุดก็ตาม 
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุ
เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 
 
 
 
 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอยีด  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท าการจองทุกคร้ัง 


