
 

 

 

 
 

 

 

 ฟรนีัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

 อิ่มอรอ่ยกบัภตัตาคารบนบาน่าฮิลล ์และ สลดักุง้มงักรโตะ๊ละ 1 ตวั ณ รา้น NM 

 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์และ ชอ้ปป้ิง 2 ตลาดดงั ดองบา , ตลาดฮาน 

 ตืน่ตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ ล่องเรอืชมสองฝัง่แม่นํ้าหอม 

 

กาํหนดการเดินทาง: มิถุนายน – ตลุาคม 2560 

วนัแรก  กรุงเทพ –ดานงั - สินคา้OTOP – เว ้– วดัเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่นํ้าหอม 

08.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์ สายการ

บิน Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

11.00 น.     นาํท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั โดยเที่ยวบินที่  PG 947    

12.35น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั) นําท่านผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร จากน้ันนําท่านขึ้ นรถโคช้ปรบัอากาศสู่ จากน้ันเดินทางไปเมืองเว ้ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชม)  จากน้ันนําท่านผ่านชม  Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ําก ร่อยท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชียเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงกุง้ ปลา จาํนวนมาก ชมวิวท่ีสวยงามของอ่าวทะเล  Lang 

Co เป็นหน่ึงในสิบอ่าวสวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงหอยเพ่ือการผลิตมุก

(แวะชมขากลบั ) ระหวา่งทางแวะ  พกัผ่อนรบัทานกาแฟข้ึนช่ือของเวียดนามและชมผลิตภณัฑท์ี่



 

ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่  ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ ของ ประเทศ ฝรัง่เศส ท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา 

กลัน่กรองเพ่ือจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  พา

คณะไปชม  สินคา้ OTOP ท่ีขึ้ นช่ือของเมืองเว ้  เช่น พวกขนมพ้ืนเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต ้เหลา้ยาดอง

ฮ่องเต ้สามารถซ้ือเป็นของฝากใหเ้พ่ือนฝงู คนท่ีรูจ้กัไดอ้ยา่งดี  จากน้ันนํา

ท่านเขา้สู่ วดัเทียนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดียเ์ทียนมู่  มีหอคอยเจดีย ์8 เหล่ีอม 

สงู 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝัง่ซา้ยของแมน้ํ่าหอม พรอ้มเร่ืองเล่ามากมายเก่ียวกบั

พระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟ้าคนัประวติัศาสตรท่ี์

โลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคนัประวติัศาสตรท่ี์โชวอ์ยู่

ท่ีวดัน้ีไปราดน้ํามนัเผาตวัเองประทว้งรฐับาลเวียดนามท่ีทาํลายพุทธศาสนา  

และเก็บภาพแห่งความประทบัใจริมแมน้ํ่าหอม  จากน้ัน นําท่านไปละลาย

ทรพัยท่ี์ ตลาดดองบา  เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้ง

ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของ

ท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้นมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  หลงัอาหาร นําคณะเดินทางลง ล่องเรือมงักรชมแม่นํ้าหอม ชมการแสดง

พ้ืนเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ท่ีมาจากเคร่ืองดนตรีดีดสี

ตีเป่า และเสียงรอ้งขบัขานในเพลงเวียดนามดงัเดิม มนัก็จะเป็นอะไรท่ีถือ

เป็นประสบการณท่ี์ไมรู่ลื้ม 

นาํท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองเว ้ณ โรงแรม Jasmine Hotel หรือเทียบเท่าระดบั *** 

วนัที่สอง   พระราชวงัไดโนย้ - สุสานจกัรพรรดิ ไคดิงห ์– ดานงั – วดัหลิงอึ๋ง 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัไดโน้ย  พระราชวงัโบราณแห่งสุดทา้ยของ

เวียดนาม UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีทาํการ

ของระบบพระราช วงศ์สุดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมี

พระองคท์ั้งหมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นมาถือ ครองราช ยนั์บตั้งแต่ ค.ศ. 1802 

จนถึง ค.ศ. 1945 มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใหญ่โต อลงัการเป็นอยา่งยิ่ง 

ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก่ กาํแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกวา่ 

“กิงถัน่” ท่ีทาํการของพระองคก์บั เสนาธิการและแมท่บั ทอ้งพระโรงท่ีเรียกวา่นครจกัพรรค ์ “ไถหวา่” 

และส่วนท่ีสาํคญัมากท่ีสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์พระราชินี 

นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียกกนัวา่ ”ต๋ือกัม๋ถัน่” 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  Biet Phu Thao Nhi (VietNam local food)  

จากน้ันนําท่าน ชม สุสานจกัรพรรดิ ไคดิงห ์( Kai Dinh)  ซ่ึงเป็นสุสานท่ี

องคจ์กัรพรรดิองคท่ี์ 12 สรา้งขึ้ นและถือวา่เป็นสุสานท่ีงดงามของ

สถาปัตยกรรมการก่อสรา้งท่ีมีลวดลายอ่อนชอ้ย  ผสมผสานกบัความงามของ

ภาพตกแต่งผนังดว้ยกระเบ้ืองสี ซ่ึงเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะท่ี

ไดร้บัการตกทอด  มานับพนัปี และภาพเขียนอนัวิจิตรบรรจงท่ีฝ้าเพดานท่ี

ศิลปินบรรจงใชพู้่กนัวาดดว้ยเทา้  จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองดานงั 

ระยะทาง 100 กม ระหวา่งทางนําท่านแวะ ริมอ่าวลงัโก ท่ีชาวเวียดนามใช้

ในการเล้ียงหอยเพ่ือการผลิตมุก แวะชมสินคา้ต่างๆท่ีทาํดว้ยฝีมือชาว



 

เวียดนามไมว่า่จะเป็นเคร่ืองประดบัจากไขมุ่ก ภาพฝังเปลือกหอย ผลิตภณั ฑบ์าํรุงผิวท่ีทาํจากไขมุ่ก  

จากน้ันนําท่านมสัการองค์  เจา้แม่กวนอิม  ณ วดัหลิงอิ๋ง ท่ีชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ท่ีไดส้รา้งขึ้ น

ตามหลกัศาสตรฮ์วงจุย้เพื่อป้องกนัพายุท่ีจะพดัเขา้มาสู่เมืองดานัง และนําชมประวติัความเป็นมาของ

อาณาจกัรจามในพิพิธภณัฑจ์าม ประวติัศาสตรค์วามเป็นมาของศิลปะแบบจามท่ีเกิดข้ึนในเวียดนาม 

ไดเ้วลาสมควร 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร NM (อาหารทะเล + กุง้มงักรซอสมายองเนสโตะ๊ละ 1 ตวั)  

นาํท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองดานงั ณ โรงแรม โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

วนัที่สาม   กระเชา้ บานาฮิลล ์+ สวนสนุก + รถไฟไตเ่ขา – หมู่บา้นหินอ่อน – เมืองฮอยอนั – ดานงั – 

สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร – ชมสะพานมงักรพ่นไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม     

จากน้ันนําท่านเยือนภเูขา บานาฮิลล ์ เพลิดเพลินกบัการนัง่กระเชา้ท่ี

ยาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภเูขาและสายหมอกสมัผสั

อากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทศัท่ีสายงามของภเูขาฮายเวิ่น  เก็บ

ภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็น

เมืองต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภเูขามีรีสอรท์หอ้งพกั  

รา้นอาหารและเคร่ืองเล่นต่างๆ ที่รอใหท้่านไปร่วมสนุกแบบไม่อั้น 

  นําท่าน นัง่รถไฟไตเ่ขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพ่ือข้ึนไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le 

Jardin D’Amour ไสตยโูรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด  นําท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วดั

ลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ท่ีเป็นองคม์ีความสงูถึง 30 เมตรชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของ

คนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได ้

  (ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นเครื่องสวน+ดูหนงั 3D,4D,5D ฟรีทุกอยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผ้ึง) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคา บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์

14.00 น.  จากน้ันนําท่านนัง่กระเชา้ลงมาสู่เมืองดานัง จากน้ันนําท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน  Marble Mountains  

และนําชม  หมู่บา้นหินอ่อน  ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่างแกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออก

จาํหน่าย ทัว่โลก จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั  เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บั

การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ี่บา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคา  ทรง

กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไมซ่ํ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการ

แกะสลกั ชมยา่นการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้าํรถ

ใหญ่เขา้ไป ดงันั้นการเดินชมเมืองจงึเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**  นําชมสะพานญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซ่ึงเช่ือวา่ถูกสรา้งเพ่ือเช่ือมคนในชุมชนหลากหลายเช่ือชาติเขา้ดว้ยกนั  ชม 

พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจนี และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกวา่ 200 

ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เม่ือศตวรรษท่ี 17 ไดเ้วลาสมควร 

เดินทางกลบัสู่เมืองดานงั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหาร จากน้ันนําท่านชม 

สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกักนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่

สะพาน จากน้ันนําท่านชม รูปป้ันปลามงักร ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดานัง 

เมืองท่ีกาํลงัจากปลากลายเป็นมงักรในระยะใกล ้ 

21.00 น.  เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพานมงักรไฟ ท่ีมีความยาวถึง 

666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของ



 

เวียดนามในเวลาน้ี  โดยการแสดงน้ีจะเร่ิมเวลา 21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

นาํท่านเขา้สู่ที่พกัเมืองดานงั ณ โรงแรม OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า*** 

 

วนัที่สี่     ตลาดฮาน – สนามบินดานงั – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม   

นําท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนาม

และชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ

ผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจาํชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 

 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS   เที่ยวบินที่ PG 948 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ  โดย สวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั** 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ 

นอน 2 ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พกักบั  

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 1-4 มิถุนายน 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

วนัที่ 15-18 มิถุนายน 60 11,899.- 11,899.- 3,900.- 

วนัที่ 22-25 มิถุนายน 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

เดือนกรกฏาคม 60 

วนัที่ 8-11 กรกฏาคม 60 13,899.- 13,899.- 4,500.- 

วนัที่ 20-23 กรกฏาคม 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

วนัที่ 27-30 กรกฏาคม 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

เดือนสงิหาคม 60 

วนัที่ 3-6 สิงหาคม 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

วนัที่ 11-14 สิงหาคม 60 13,899.- 13,899.- 4,500.- 

วนัที่ 24-27 สิงหาคม 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

เดือนกนัยายน 60 

วนัที่ 7-10 กนัยายน 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

วนัที่ 14-17 กนัยายน 60 11,899.- 11,899.- 3,900.- 

วนัที่ 28 ก.ย.-1ต.ค.60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 



 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ทา่นละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ / infant = 3,500 บาท 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาลาํตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

 ค่าสมัภาระน้ําหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 

 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ํามนัเช้ือเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

 ค่าอาหารตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-ส่งนําเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 หวัหนา้ทวัรท่ี์ชาํนาญเสน้ทางนําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ  

 ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

 ชาํระมดัจาํในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง  (หรือสาํเนา) ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมดอยา่ง

นอ้ย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่า

ทวัรท์ั้งเต็มจาํนวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ  

 เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ ทราบล่วงหนา้ 

 ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน  

เดือนตลุาคม 60 

วนัที่ 12-15 ตลุาคม 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 

วนัที่ 20-23 ตลุาคม 60 15,899.- 15,899.- 4,500.- 

วนัที่ 26-29 ตลุาคม 60 12,899.- 12,899.- 3,900.- 



 

 ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไมถึ่ง 10 ท่าน จะไมม่ีหวัหนา้ / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหนา้ทวัรต์ลอดการ

เดินทาง 

                  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล , การปิดด่าน,ภยั

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ้่าย

ทุกอยา่งทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรพัยสิ์นสญูหายจากการโจรกรรมและ /หรือ เกิดอุบติัเหตุสญูหายท่ีเกิดจากความประมาทของตวั

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไมส่ามารถนํามา

เล่ือนวนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดือน บริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไม่

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้


