
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

ฮิลล ์และ เลน่สวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อัน 
 ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายกุว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์
 ชมพิพิธภณัฑจ์าม ลอ่งเรือกระดง้ ชมหมู่บา้นฮอยอนั และ โบสถสี์ชมพ ู
 ตืนตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ เทียวจุใจบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเต็มอิม 
 อิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์2 มือ และ เมนู SEAFOOD 1 มือ 
 บริการหอ้งรบัรองทีสนามบินสุวรรณภมิู (บูทีคเลาจน์) 
 ฟรีหมวกเวียดนามทา่นละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 
 พกัโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานงั 4 ดาว 

กรณีลกูคา้มีซือตวัภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ทีอีกครงั  

กาํหนดการเดินทาง: ตุลาคม - ธนัวาคม 2565 
วนัแรก  กรุงเทพ – ดานัง – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก 
07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการบิน 

Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ทีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 



 

11.00 น.     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเทียวบินที  PG 947(มีบริการอาหารรอ้นบนเครืองบิน) (1) 
12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
บ่าย จากนันนําท่านเยือนภเูขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกับการ

นังกระเชา้ทียาวทีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่าน
ภเูขาและสายหมอกสมัผัสอากาศทีหนาวเย็นตลอดปีชม
วิวทิวทัศทีสายงามของภูเขาฮายเวิน เก็บภาพแห่งความ
สวยงาม  ซึงสมยัก่อนชาวฝรงัเศสตังใจจะสรา้งเป็นเมือง
ต่างอากาศอีกแห่งหนึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์
ทหอ้งพกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที
รอใหท่้านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อัน นําท่านนังรถไฟ
ไต่เขา ทีมีทีเดียวในประเทศเวียดนามเพือขึนไปชม สวน
ดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตลยุ์โรปทีมี
ดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด นําท่านชมพระยูไล
องคใ์หญ่ ณ วดัลิงอืงแห่งบานาฮิวล ์ทีเป็นองค์มีความ
สูงถึง 30 เมตร นําท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ทีมีอายุรอ้ยปี
เป็นผลงานของคนฝรงัเศสตอนทีเขามาคน้พบบานาฮิวล์
ในยุคแรกๆสามารถซือไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึก
ได ้(ใหท่้านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D 
ฟรีทุกอย่าง / ยกเวน้หอ้งหุ่นขีผึง) จากนันนําท่านชม
สถานทีแห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นันก็คือ สะพานสีทอง
หรือสะพานมือยก นันเอง 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(2) 
  ทีพกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งทีพกั 3 ทา่น / มีแตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรือพกัเดียวเทา่นนั) 
 1. FAMILY BUNG เตียง 2 ชนั 2 เตียง ถา้พกั 4 ทา่น ไม่มีค่าใชจ้า่ย 
 2. FAMILY BUNG เตียง 2 ชนั 2 เตียง ถา้พกั 3 ทา่น เพิม 700 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเดียว บนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเดียว เพิม 2,000 / หอ้ง 
>>>> วนัทีพกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม <<<<  

วนัทีสอง   อิสระบนบาน่าฮิลลเ์ต็มอิม – ดานัง -สะพานแห่งความรกั – รูปปันปลามังกร - สะพานมังกรไฟ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที โรงแรม (3) 
   ใหท่้านไดอ้ัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ทีมีความสูง 1,300 เมตรเทียบกับ

ระดบันําทะเลซึงแต่ก่อนเป็นทีพกัตากอากาศของกลุ่มทหารฝรงัเศสในช่วงทีเขามาทําสงครามในประเทศ
เวียดนาม  ท่านจะไดซึ้มซบัอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ทีมาดว้ยหมอกและดอกไม้
เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภเูขาบานาฮิลลคื์อในเวลาหนึงวนัจะครบ 4 ฤดู เชา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ 
เทียงเป็นฤดรูอ้น บ่ายเป็นฤดใูบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท่้านอิสระกับกิจกรรมเครืองเล่นในสวนสนุก
หรือชมพระองคใ์หญ่อยูบ่นยอดเขาบานาฮิลล ์



 

        
เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(4) 
  ใหท่้านไดอ้ิสระบนบาน่าฮิลลอ์ย่างจุใจทงัโซนเก่าและโซนใหม่   

*** ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นาํท่านลงกระเชา้สู่ดานัง *** 

    
คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนันนําท่านชม สะพานแห่งความรกั ทีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซือกุญแจใสคลอ้งใสส่ะพาน จากนัน
นําท่านชม รูปปันปลามังกร ทีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองทีกําลังจากปลากลายเป็นมังกรใน
ระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลงัการของ สะพานมังกรไฟทีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็น
สะพาน 6 เลนส ์ซึงเป็นสะพานทีตระการตามากทีสุดของเวียดนามในเวลานีโดยการแสดงนีจะเริมเวลา 
21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่านัน 

 
นาํทา่นเขา้สู่ทีพกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีสาม   พิพิธภณัฑป์ระติมากรรมจาม - หาดหมีเคว – หมู่บา้นหินแกะสลกัออ่น - ล่องเรือกระดง้ – ฮอยอนั 
ดานัง 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที โรงแรม (6) 



 

  จากนันนําท่านไป พิพิธภัณฑป์ระติมากรรมจาม ดานังตังอยู่ที
หวัมุมติดกบัถนนสวยสองสายของนครดานังคือถนนสองกนัยาและ
จึงญือเวือง ถกูก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทิกเมือปีค.ศ.๑๙๑๕ 
โดยคนฝรังเศสเพือเป็นสถานทีเก็บรักษาและแสดงวัตถุสิงของ
เกียวกบัราชอาณาจกัรจามทีคน้พบตามพระปรางคแ์ละกาํแพงของ
ชาวจาม ปัจจุบนัทีนีเก็บรกัษาสิงของวตัถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิน ส่วนทีนํามาจัดแสดงมี ๕๐๐ 
ชิน เท่านัน โดยแบ่งหอ้งจดัแสดงตามสถานทีคน้พบสิงของวตัถุเช่น หอ้งหมีเซิน หอ้งจ่าเกียว หอ้งด่งเซือง
และหอ้งทา้ปเหมิน ทังนีช่วยใหผู้ม้าชมเขา้ใจสถาปัตยกรรมจามทีเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมของแต่ละถิน 
นําท่านถ่ายรปูกบั หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึงเป็นหาดทีสวยปังทีสุดของดานังก็ว่าได ้หาดหมีเควมี
แนวชายหาดกวา้งขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายทีนีขาวละเอียด เดินแลว้นุ่มเทา้มากๆ มี
แนวเกา้อีชายหาดทีหลงัคามุงดว้ยจากตังเรียงรายสามารถนอน เอน
และมองดนํูาทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทงัวนั โดยหาดหมีเควมี
ชือมากในชว่งสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใชเ้ป็นทีพกัผ่อน
หย่อนใจ และภายหลังสงครามสินสุด ก็เรียกแทนว่า หาดไชน่า 
(China Beach) เราสามารถเดินทางไปเทียวหาดหมีเควไดง้่ายๆ
เพราะวา่อยูห่า่งจากตวัเมืองดานังเพียง 6 กิโลเมตร จะนังแท็กซีหรือ
รถประจาํทางไปก็ไดเ้ลย เพราะมีป้ายรถเมลแ์ถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิดก็ถึงแลว้ จากนันนําท่าน
ผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนําท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลักอ่อน ทีมีแหล่งวตัถุดิบ
หินอ่อนเนือดี  และชา่งแกะสลกัฝีมือประณีต สง่ออกจาํหน่าย ทวัโลก 

เทียง  รบัประทานอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร (7) 
นําท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นกัมทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม 
นังเรือกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตงัอยูใ่นสวนมะพรา้ว
ริมแม่นํา ในอดีตชว่งสงครามทีนีเป็นทีพกัอาศยัของเหลา่ทหาร อาชีพ
หลักของคนทีนีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืนเมือง ผูช้ายกับ
ผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมานําทีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะ
ดนตรีสุดสนุกสนาน จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เทียว
ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึนทะเบียนจาก 
UNESCO มนต์เสน่หอ์ยู่ทีบา้นโบราณซึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มี
หลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึงเป็น 
สถาปัตยกรรมทีไม่ซําแบบทังในดา้นศิลปะและการแกะสลัก ชม
ยา่นการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน 
ไม่อนุญาตใหน้าํรถใหญ่เขา้ไป ดงันันการเดินชมเมืองจงึเป็นวิธี
ท่องเทียวทีดีทีสุด**นําท่านชม สะพานญีปุ่น ซึงเป็นสญัลักษณ์
ของเมืองฮอยอัน ซึงเชือว่าถูกสร ้างเพือเชือมคนในชุมชน
หลากหลายเชือชาติเขา้ดว้ยกัน ชม พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัด
กวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 
200 ปี ซึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทียงัคงเหลือเขา้
เมือศตวรรษที 17 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 



 

นาํทา่นเขา้สู่ทีพกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
วนัทีสี     วดัหลิงองิ  - โบสถสี์ชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที โรงแรม (9)  
  นําท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอิง อยูบ่นเกาะเซินตร่า 

(Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่ทีสุดของทีนี รูปปัน
ปนูขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลงัใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพือ
เป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีออกไปหาปลา เสียงระฆงัวดัทีตี
ประสานกับเสียงคลืนนันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ และสรา้งขวัญ
กําลงัใจอย่างดีเยียม และเป็นทีเคารพนับถือของคนดานัง จากนันนําท่านไป โบสถสี์ชมพู หรือ โบสถ์
คริสตด์านัง (Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ทีมีความสําคัญเนืองจากเป็น
จุดเริมตน้ของศาสนาคริสตใ์นเวียดนาม สรา้งขึนในสมยัทีเวียดนามตกเป็นอาณา
นิคมของฝรงัเศสเป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธิก พรอ้มดว้ยการตกแต่งอย่าง
สวยงามประณีต ทีสาํคญัคือเป็นโบสตสี์ชมพพูาสเทลทงัหลงั ตัดขอบดว้ยสีขาว ดู
ละมุนตาสุดๆนําท่านไปละลายทรพัยที์ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีรวบรวมสินคา้
มากมายเป็นทีนิยมทังชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสือเวียดนาม หมวก 
รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร 
โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจาํชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นทีระลึก
มากมายเพือฝากคนทีบา้น  

 
เทียง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิน (10) 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรยีมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
13.35 น. เหินฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เทียวบินที PG 948  

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครืองบิน) (11) 
15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 
รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันีถอืเป็นเอกสิทธิของผูจ้ดัโดยยืดถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั** 

อตัราค่าบริการ 
วนัทีเดินทาง หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน พกัเดียว 

ตลุาคม 2565 
วนัที 2-5 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท ี5-8 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที 9-12 ตลุาคม 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที 19-22 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 
อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชนัทศันาจร 
 ค่าสมัภาระนําหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึนเครือง 7กก. 
 ค่าทีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  
 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีนํามนัเชอืเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิมในกรณีทีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิม ก่อนการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบั-สง่นําเทียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
 หวัหนา้ทวัรที์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเทียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครืองดืมทีสงัเพิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสงัเพิม กรุณาจ่ายเพิมเองต่างหาก ) 
 ค่าสมัภาระทีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึนอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปลียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 
 ภาษีมลูค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย  3%   

วนัที 23-26 ตุลาคม 2565 14,899.- 4,900.- 
วนัที 24-27 ตุลาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที 30ต.ค. – 2พ.ย. 2565 13,899.- 4,900.- 

พฤศจกิายน 2565 

วนัที 2-5 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที 13-16 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที 20-23 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัท ี27-30 พฤศจกิายน 2565 13,899.- 4,900.- 

วนัที 30พ.ย.-3ธ.ค. 2565 13,899.- 4,900.- 

ธนัวาคม 2565 

วนัที 5-8 ธนัวาคม 2565 14,899.- 4,900.- 

วนัที 13-16 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที 14-17 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที 18-21 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที 20-23 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 
วนัที 21-24 ธนัวาคม 2565 13,899.- 4,900.- 



 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

เงือนไขในการจอง 
 ชาํระมดัจาํในวนัทีจองทีนังละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือสาํเนา) สว่นทีเหลือชาํระทงัหมดอยา่งนอ้ย 

25 วนัก่อนการเดินทาง 
 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ  เชน่ Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าทัวรท์ัง
เต็มจาํนวนหรือบางสว่น ในกรณีทีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 
 

หมายเหตุ  
 เทียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบลว่งหนา้ 
 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานทีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทงัสิน 
 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไมมี่หวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึน จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบรูณ ์ก็ต่อเมือไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึนไป  คืนเงินทงัหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึนไป ยึดเงินมดัจาํ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทงัหมด 100 % ของราคาทวัร ์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายทีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจองได ้การ
ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าทีฝ่ายขายทังนีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ
พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีทีเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 
4. ในกรณีกรุป๊ทีเดินทางชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมี้การการนัตีมัดจํา หรือ ซือขายแบบมีเงือนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเทียวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เทียวบินพิเศษทีเพิมเขา้มา
ชว่งวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักลา่ว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทงัสินในกรณีดงัตอ่ไปนี 
  หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีทีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าทีกรมแรงงานทังจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       
  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายทีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเทียวเอง 
  ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลือนวนั
เดินทางหรือคืนเงินได ้
  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได ้


