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➢ น่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

➢ สนุกสนานไปกบัล่องเรือกระดง้ และ โบสถส์ีชมพู 

➢ ต่ืนตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เท่ียวจุใจบนบาน่าฮลิลอ์ย่างเต็มอ่ิม 

➢ อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์2 ม้ือ และ เมนู SEAFOOD 1 ม้ือ 

➢ บริการหอ้งรบัรองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (บูทีคเลาจน์) 

➢ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ 

➢ พกัโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว 

กรณีลูกคา้มีซ้ือตัว๋ภายในประเทศ กรุณาสอบถามคอนเฟิรม์ตารางการบินกบัทางเจา้หนา้ท่ีอีกครั้ง 

 

 

ก าหนดการเดินทาง: มีนาคม - เมษายน 2566 

วันแรก  กรุงเทพ – ดานัง – บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก 

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการบิน 

Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.55 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเท่ียวบินท่ี  PG 947(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) (1) 

12.45น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  

บ่าย จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกบัการ

นัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่าน

ภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชม

วิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความ

สวยงาม  ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมือง

ต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของเวียดนามบนภูเขามีรีสอร์ท 

หอ้งพกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ท่ีรอ

ให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น สวนดอกไม้แห่ง

ความรัก Le Jardin D’Amour สไตลย์ุโรปท่ีมีดอกไมเ้มือง

หนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองคใ์หญ่ ณ 

วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิลล์ ท่ีเป็นองค์มีความสูงถึง 30 

เมตร น าท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปีเป็นผลงาน

ของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮลิลใ์นยุคแรกๆ

สามารถซื้ อไวน์ชนิดต่างๆกลบัไปเป็นทีระลึกได ้(ใหท่้าน

ไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนงั 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง 

/ ยกเวน้ห้องหุ่นขี้ ผึ้ ง) จากน้ันน าท่านชมสถานท่ีแห่ง

ใหม่บนบาน่าฮิลล์น้ันก็คือ สะพานสีทองหรือสะพาน

มือยก น้ันเอง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหาร
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นานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(2) 

  ที่พกั  MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS   

(หมายเหตุ : หอ้งบนบาน่าฮิลล ์ไม่มีหอ้งที่พกั 3 ท่าน / มีแต่หอ้งพกั 2 ทา่น หรือพกัเด่ียวเท่าน้ัน) 

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

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

ถา้ตอ้งการพกัเด่ียว บนบาน่าฮิลลอ์ย่างเดียว เพิ่ม 2,500 / หอ้ง 

>>>> วันท่ีพกับนบาน่าฮิลล ์อาจจะมีสลับคืนพกั แต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม <<<<  

วันท่ีสอง   อิสระบนบาน่าฮิลลเ์ต็มอิ่ม – ดานัง -สะพานแห่งความรกั – รูปป้ันปลามังกร - สะพานมังกรไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ท่ี โรงแรม (3) 

   ให้ท่านไดอ้ัธยาศัย รับบรรยากาศแบบยุโรปบนยอดเขาบานาฮิลล์ท่ีมีความสูง 1,300 เมตรเทียบกับ

ระดับน ้าทะเลซึ่งแต่ก่อนเป็นท่ีพักตากอากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงท่ีเขามาท าสงครามในประเทศ

เวียดนาม  ท่านจะไดซ้ึมซับอากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ีมาดว้ยหมอกและดอกไม้

เมืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลคื์อในเวลาหน่ึงวนัจะครบ 4 ฤดู เชา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ 

เท่ียงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท่้านอิสระกับกิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุก

หรือชมพระองคใ์หญ่อยู่บนยอดเขาบานาฮิลล ์

        

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์(4) 

  ใหท้่านไดอิ้สระบนบาน่าฮิลลอ์ย่างจุใจทั้งโซนเก่าและโซนใหม่อย่างเต็มอ่ิม  

16.00 น. ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานัง  
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรัก ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้ อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน 

จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามังกร ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง ตามแบบความเชื่อของชาวเวียดนาม 

โดยตั้งอยู่ในพื้ นท่ีริมแม่น ้าฮาน ซึ่งบริเวณน้ันเป็นจุดชมวิวแม่น ้าท่ีดีเยี่ยม รูปป้ันน้ีมีเอกลกัษณ์ตรงท่ีรูปป้ัน

ปลามังกรพ่นน ้าเปล่งประกาย ท าให้รูปป้ันน้ีเป็นอีกท่ีเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมักจะมาถ่ายรูปกัน เชิญท่าน

เพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส ์ซึ่งเป็น

สะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 21.000น. ของวนัเสาร์

และอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันท่ีสาม   วัดหลิงอ๋ิง– MARINA CAFÉ -เย้ือไมไ้ผ่- หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน - ล่องเรอืกระดง้ – ฮอยอนั- ดานัง 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ท่ี โรงแรม (6) 

  น าท่านมัสการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง 

อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมือง

ดานัง เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้

แม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเล

เพื่อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหา

ปลา เสียงระฆังวดัท่ีตีประสานกับเสียงคลื่นน้ันช่วย

ให้ชาวเรือรูสึ้กสงบ และสร้างขวัญก าลังใจอย่างดี

เยี่ยม และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง จากน้ัน

น าท่านเดินทางเขา้สู่คาเฟ่ลับ ท่ี SON TRA MARINA 

CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล ์

Santorini Vibes มาก ๆ สวยจริงไม่จกตา (ไม่รวม

ค่าเครื่องดื่ม+อาหาร) น าท่านชมผลิตภณัฑท่ี์ผลิต

มาจากเย้ือไมไ้ผ่ ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่ของประเทศ

ฝรัง่เศสท่ีมีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลัน่กรองเพื่อ

จะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้

ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7) 

  จากน้ันน าท่าน ผ่านชม  ภู เขาหิน อ่อน  Marble 

Mountains และน าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลัก

อ่อน  ท่ีมีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่ าง

แกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่โลกน า

ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน สนุกสนานไปกับ

การเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระดง้ (ไม่รวมค่าทิป) 

เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมื องฮอยอันตั้ งอยู่ ในสวน

มะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพัก

อาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพ

ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรม

อันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพื้ นเมือง ผู้ชาย

กับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะ

กันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทาง

วฒันธรรมไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์

เสน่ห์อยู่ท่ีบ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มี

หลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน 

ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะ
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และการแกะสลัก ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ า

รถใหญ่เขา้ไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกัน ชม 

พิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่ง

สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี 17 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (8) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานัง GLAMOUR HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันท่ีสี่     โบสถส์ีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ท่ี โรงแรม (9)  

  จากน้ันน าท่านไป โบสถ์สีชมพู  หรือ โบสถ์คริสต์ดานั ง 

(Danang Cathedral) เป็นโบสถ์ท่ีมีความส าคัญเน่ืองจากเป็น

จุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเวียดนาม สร้างขึ้ นในสมัยท่ี

เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสเป็นสถาปัตยกรรมใน

สไตล์โกธิก พรอ้มดว้ยการตกแต่งอย่างสวยงามประณีต ท่ีส าคัญ

คือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั้งหลงั ตัดขอบดว้ยสีขาว ดูละมุนตา

สุดๆน าท่านไปละลายทรัพยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวม

สินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ือ

เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงาน

ฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก 

ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

 
เท่ียง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้ น (10) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

13.35 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS เท่ียวบินท่ี PG 948  

(มีบริการอาหารรอ้นบนเครื่องบิน) (11) 

15.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักันไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไมถ่ึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้ นเครื่อง 7กก. 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2  

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบ ุ

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบ ุ

✓ หวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3%   

อตัราค่าบริการไม่รวม 

วันท่ีเดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

มีนาคม 2566 

วันท่ี 31 มีนาคม – 3เมษายน 2566 15,899 4,900 

เมษายน 2566 

วันท่ี 1-4 เมษายน 2566 14,899 4,900 

วันท่ี 2-5 เมษายน 2566 14,899 4,900 

วันท่ี 7-10 เมษายน 2566 16,899 4,900 

วันท่ี 8-11 เมษายน 2566 16,899 4,900 

วันท่ี 16-19 เมษายน 2566 14,899 4,900 

วันท่ี 19-22 เมษายน 2566 14,899 4,900 

วันท่ี 20-23 เมษายน 2566 15,899 4,900 

วันท่ี 21-24 เมษายน 2566 14,899 4,900 

วันท่ี 22-25 เมษายน 2566 14,899 4,900 

วันท่ี 23-26 เมษายน 2566 14,899 4,900 

วันท่ี 26-29 เมษายน 2566 14,899 4,900 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้งพกั , รวมถึง 

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 500 บาท ขึ้ นอยู่กบัอตัรา 

    แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 

เงื่อนไขในการจอง 

• ช าระมดัจ าในวนัท่ีจองท่ีนัง่ละ 5,000 บาท พรอ้มหนังสือเดินทาง (หรือส าเนา) ส่วนท่ีเหลอืช าระทั้งหมดอย่างน้อย 

25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้ง

เต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

 

หมายเหตุ  

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 

 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ จะตอ้งท าการมดัจ า  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ า 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วนั  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมัดจ า หรือ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับ

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

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุก

อย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั

เดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


