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➢ ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

➢ ถ่ายรูปคู่กบั7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก ล่องเรือกระดง้ ชมหมู่บา้นฮอยอนั และ โบสถส์ีชมพ ู

➢ ตืน่ตาไปกบัมงักรพน่ไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเตม็อ่ิม 

➢ อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาต ิบนบาน่าฮิลล ์2 ม้ือ และ เมนู SEAFOOD 1 ม้ือ 

➢ พิเศษ!!!!เมนูอาหารไทย 1 ม้ือ / คาเฟ่ลบัริมทะเล SON TRA MARINA CAFE 

➢ ฟรีหมวกงอบเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus 

➢ พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานงั 2 คืน 4 ดาว 

ก าหนดการเดินทาง: เดอืนกุมภาพนัธ ์2566 - มีนาคม 2566 

วนัแรก  สุวรรณภูมิ –ดานงั – สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามงักร - สะพานมงักรไฟ 

15.00 น.    คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคานเ์ตอร ์L  สายการบิน 

Vietnam Airlines  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

18.00 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั โดยเที่ยวบินที่  VN626 (มีบริการ Snack Box บนเครื่องบิน) 

19.40น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (1) 

 

  จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรกั ท่ีนิยมของ

หนุ่มสาวคู่ รักกันมาซ้ือกุญแจใสคล้องใส่สะพาน 

จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ท่ีเป็นสญัลกัษณ์

ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลังจากปลากลายเป็นมงักร

ในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการ

ของ สะพานมังกรไฟ ท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร 

เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึ่งเป็นสะพานท่ีตระการตามาก

ท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่ม

เวลา 21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกัดานงั LUXTERY HOTEL 

ระดบั 4 ดาว  หรือเทียบเท่า**** 



 

2303-0301-VND1                                                                      www.smileytour.com                                                                                   Page 3 of 9 

วนัสอง  7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก – วดัหลิงอ๋ิง -  SON TRA MARINA CAFE - หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน - 

ล่องเรือกระดง้ -  ฮอยอนั  - ดานงั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม (2) 

  น าท่านไปถ่ายรูปคู่กับ 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก 

หรือ 7 Wonders คือ ส่ิงก่อสรา้งท่ีมีความยิ่งใหญ่ 

และโดดเด่นท่ีสุดในโลกซ่ึงจะมีทั้งหมด 7 แห่ง

ดว้ยกัน และมีมานานหลายยุคหลายสมัยแลว้ค่ะ 

ซ่ึงส่วนใหญ่สถานท่ีเหล่าน้ันจะมีเรื่องราวท่ีเกี่ยว

โยงกับประวติัศาสตร์ส าคัญของโลกอีกดว้ย และ

นอกจากส่ิงมหศัจรรยย์ุคใหม่แลว้ เรามาเทา้ความ

ไปถึงส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยุคก่อนกนัดว้ยค่ะว่า 

มีท่ีไหนบา้ง น าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ 

วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทาง

เหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูป

ป้ันปูนขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหันหลังใหภู้เขา 

หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครอง

ชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดท่ี ตี

ประสานกับเสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรูสึ้กสงบ 

และสร้าง ขวัญก าลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นท่ี

เคารพนับถือของคนดานัง จากน้ันน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่คาเฟ่ลบั ท่ี SON TRA MARINA CAFE คา

เฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล ์Santorini 

Vibes มาก ๆ  สวยจริงไม่ จกตา (ไม่ รวมค่ า

เครื่องดื่ม+อาหาร) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (3)   

  จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ี

มีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลก จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บา้นกัม๊ทาน สนุกสนานไปกบัการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมือง

ฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกั

ของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้ง

เพลงพื้ นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก 

UNESCO มนต์เสน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลงัคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ

เมืองฮอยอนั ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชมยา่นการคา้เมืองท่า

คา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไปดงันั้นการเดินชมเมือง

จึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงเป็น พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู 
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ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณอายุยาวนานกวา่200ปีซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม

ท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี17 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (4) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกัดานงั LUXTERY HOTEL ระดบั 4 ดาว  หรือเทียบเท่า**** 

 

วนัสาม  บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก - พกับนบาน่าฮิลล ์

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม (5)    

 จากน้ันน าท่ านเยือนภู เขา บานาฮิลล ์

เพลิดเพลินกบัการนัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดใน

เวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและ

สายหมอกสมัผสัอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี

ชมวิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเวิ่น 

เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมัยก่อน

ชาวฝรัง่เศสตั้ งใจจะสร้างเป็นเมืองต่าง

อากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนาม บนภูเขา

มีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวน

สนุก (Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่รถไฟไต่เขา ท่ีมีท่ีเดียวใน

ประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรกั Le Jardin D’Amour สไตลยุ์โรปท่ีมีดอกไมเ้มือง

หนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ท่ีเป็นองคม์ีความสูงถึง 

30 เมตร น าท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงานของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวล์

ในยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได ้(ใหท้่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 

3D,4D,5D ฟรีทุกอยา่ง / ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผ้ึง) จากน้ันน าท่านชมสถานท่ีแหง่ใหม่บนบาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ 

สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(6)  
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  ใหท้่านไดอ้ธัยาศยั รบับรรยากาศแบบยุโรปบนยอด

เขาบานาฮิลล์ท่ีมีความสูง 1,300 เมตรเทียบกับ

ระดับน ้ าทะเลซ่ึงแต่ก่อนเป็นท่ีพักตากอากาศของ

กลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงท่ีเขามาท าสงครามใน

ประเทศเวียดนาม  ท่านจะไดซึ้มซบัอากาศเยน็สบาย  

และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาดว้ยหมอกและ

ดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขา

บานาฮิลล์คือในเวลาหน่ึงวนัจะครบ 4 ฤดู เชา้เป็น

ฤดูใบไมผ้ลิ เท่ียงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท่้านอิสระกบักิจกรรมเครื่องเล่น

ในสวนสนุกหรือชมพระองคใ์หญ่อยูบ่นยอดเขาบานาฮิลล ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์(7) 

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหต ุ: หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแตห่อ้งพกั 2 ท่าน หรือพกัเดี่ยวเท่านั้น) 

 1. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชั้น 2 เตยีง ถา้พกั 4 ท่าน ไม่มีค่าใชจ้า่ย 

 2. FAMILY BUNG เตยีง 2 ชั้น 2 เตียง ถา้พกั 3 ท่าน เพิม่ 1,000 บาท / หอ้ง 

ถา้ตอ้งการพกัเดี่ยว บนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเดียว เพิ่ม 2,500 / หอ้ง 

>>>> วนัทีพ่กับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลบัคืนพกั แตโ่ปรแกรมทุกอยา่งเหมือนเดิม <<<<  

 

วนัสี ่  บาน่าฮิลล ์- ดานงั  - โบสถส์ีชมพู -  ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ 

เชา้ รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์(8) 

*** ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สูด่านงั *** 

  จากน้ันน าท่านไป โบสถ์สีชมพู  หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง 

(Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ท่ีมีความส าคัญเน่ืองจากเป็น

จุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้ นในสมัยท่ี

เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสเป็นสถาปัตยกรรมใน

สไตลโ์กธิก พรอ้มดว้ยการตกแต่งอยา่งสวยงามประณีต ที่ส าคญั

คือเป็นโบสตสี์ชมพูพาสเทลทั้งหลงั ตดัขอบดว้ยสีขาว ดูละมุนตา

สุดๆ น าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวม
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สินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้

พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั 

ชุดอ๋าวหยา่ย(ชุดประจ าชาติเวียดนาม)  ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น 

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! เมนูอาหารไทย (9) 

 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

 

15.20 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietnam Airlines  เที่ยวบินที่ VN627(มีบริการ Snack Box บน

เครื่องบิน) 

17.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

รายการทอ่งเท่ียวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

 

อตัราคา่บริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่าน้ัน / ถือขึ้ นเคร่ือง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 
 

อตัราคา่บริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจา่ยเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.)  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
 

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

กุมภาพนัธ ์ 2566 

วนัที่ 17-20 กุมภาพนัธ ์2566 14,899.- 4,900.- 

มีนาคม 2566 

วนัที่ 2-5 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 3-6 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 9-12 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 10-13 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 16-19 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 

วนัที่ 17-20 มีนาคม 2566 14,899.- 4,900.- 
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เง่ือนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมดอย่าง

น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมหีวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 
 

การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยดึเงินมดัจ า 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเงื่อนไขกับ

สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มา

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่มดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 
 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธคิวามรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

  หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

  หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

  หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

  ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงนิได ้
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  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


