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➢ ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวนอ์ายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล ์

➢ ชมพิพิธภณัฑจ์าม ล่องเรือกระดง้ ชมหมู่บา้นฮอยอนั 

➢ ตืน่ตาไปกบัมงักรพน่ไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลลอ์ยา่งเตม็อ่ิม 

➢ อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตน์านาชาติ บนบาน่าฮิลล ์1 ม้ือ และ เมนู SEAFOOD 1 ม้ือ 

➢ พิเศษ!!!!เมนูกุง้มงักรราดซอสโตะ๊ละ 1 ตวั / คาเฟ่ลบัริมทะเล SON TRA MARINA CAFE 

➢ ฟรีหมวกงอบเวียดนามท่านละ 1 ใบ 

➢ พกัโรงแรมออนเซ็น 1 คืน  / ดานงั 1 คืน  / ฮอยอนั 1 คืน 

ก าหนดการเดินทาง: 29ธ.ค.-1ม.ค.66 / 30ธ.ค.-2ม.ค. 66 

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 ดานงั)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมืองเวียดนาม (1) 

 

  จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรัก ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน 

จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามงักร ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองดานัง เมืองท่ีก าลงัจากปลากลายเป็นมงักร

ในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็น

สะพาน 6 เลนส ์ซ่ึงเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 

21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานงั EDEN OCEAN VIEW HOTEL ระดบั 4 ดาว  หรอืเทียบเท่า**** 
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วนัสอง  พิพธิภณัฑป์ระตมิากรรมจาม  - SON TRA MARINA CAFE - หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน - ล่องเรือ

กระดง้ -  ฮอยอนั 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม (2) 

  จากน้ันน าท่านไป พิพิธภัณฑป์ระติมากรรมจาม 

ดานังตั้งอยู่ท่ีหัวมุมติดกับถนนสวยสองสายของ

นครดานังคือถนนสองกันยาและจึงญือเวือง ถูก

ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.๑๙๑๕ 

โดยคนฝรัง่เศสเพื่อเป็นสถานท่ีเก็บรกัษาและแสดง

วตัถุส่ิงของเกี่ยวกบัราชอาณาจกัรจามท่ีคน้พบตาม

พระปรางคแ์ละก าแพงของชาวจาม ปัจจุบนัท่ีน่ีเก็บ

รักษาส่ิงของวตัถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ 

ชิ้ น ส่วนท่ีน ามาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้ น เท่าน้ัน โดย

แบ่งหอ้งจดัแสดงตามสถานท่ีคน้พบส่ิงของวัตถุเช่น 

หอ้งหมีเซิน หอ้งจ่าเกี่ยว หอ้งด่งเซืองและหอ้งทา้ป

เหมิ่น ทั้งน้ีช่วยใหผู้ม้าชมเขา้ใจสถาปัตยกรรมจาม

ท่ีเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละถ่ิน น าท่า

นมสัการองค์ เจา้แม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บน

เกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง 

เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูนขาวของเจา้แม่

กวนอิมยืนหนัหลังใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อ

เป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา 

เสียงระฆังวัดท่ีตีประสานกับเสียงคล่ืนน้ันช่วยให้

ชาวเรือรูสึ้กสงบ และสรา้ง ขวญัก าลงัใจอยา่งดีเยีย่ม 
และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานัง จากน้ันน า

ท่านเดินทางเขา้สู่คาเฟ่ลับ ท่ี SON TRA MARINA 

CAFE คาเฟ่ริมทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปสุดชิค สไตล ์

Santorini Vibes มาก ๆ สวยจริงไม่จกตา (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม+อาหาร) 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (3)   

  จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble 

Mountains และน าท่ าน เข้าชม  ห มู่บ้าน หิน

แกะสลักอ่อน ท่ีมีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  

และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย 

ทัว่โลก จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  หมู่บา้นกัม๊

ทาน สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นัง่เรือ

กระดง้ เป็นหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่

ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ี

เป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคน

ท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะ

ไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้ง

เพลงพื้ นเมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไป

มาน าท่ีพายเรือมาเคาะกันเป็นจงัหวะดนตรีสุด

สนุกสนาน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอย

อนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บั

การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ท่ี

บา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา 

ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซ่ึง

เป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะ

และการแกะสลัก ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขาย

สมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่อนุญาตใหน้ ารถใหญ่เขา้ไปดงันั้นการเดินชมเมืองจึงเป็น

วิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซ่ึงเป็น พิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ 

ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณอายุยาวนานกว่า200ปีซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียัง

คงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี17 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัฮอยอนั THANH BINH RIVERSIDE ระดบั 4 ดาว  หรือเทยีบเท่า**** 

วนัสาม  บาน่าฮิลล ์– สะพานมือ – สวนสนุก – ดานงั 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม (5)    

 จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกบัการนัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 

ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ีสายงามของภูเขาฮายเวิ่น 

เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหน่ึงของ

เวียดนาม บนภูเขามีรีสอรท์หอ้งพกั รา้นอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวน

สนุกแบบไม่อั้น น าท่านนัง่รถไฟไต่เขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนามเพื่อขึ้ นไปชม สวนดอกไมแ้ห่ง

ความรกั Le Jardin D’Amour สไตลยุ์โรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชมพระยูไลองค์
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ใหญ่ ณ วดัลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ท่ีเป็นองคม์ีความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงคเ์ก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ย

ปีเป็นผลงานของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆสามารถซ้ือไวน์ชนิดต่างๆกลบัไป

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

จากน้ันน าท่านชมสถานท่ีแหง่ใหม่บนบาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก นั้นเอง 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บุฟ

เฟ่ตอ์าหารนานาชาตบินบาน่าฮิลล ์(6)  

        

  ใหท้่านไดอ้ธัยาศยั รบับรรยากาศแบบยุโรปบน

ยอดเขาบานาฮิลล์ท่ีมีความสูง 1 ,300 เมตร

เทียบกบัระดับน ้าทะเลซ่ึงแต่ก่อนเป็นท่ีพกัตาก

อากาศของกลุ่มทหารฝรัง่เศสในช่วงท่ีเขามาท า

สงครามในประเทศเวียดนาม  ท่านจะไดซึ้มซับ

อากาศเย็นสบาย  และบรรยากาศแสนโรแมน

ติก ท่ีมาดว้ยหมอกและดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด พิเศษของภูเขาบานาฮิลลค์ือในเวลาหน่ึงวนัจะ

ครบ 4 ฤดู เชา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ เท่ียงเป็นฤดูรอ้น บ่ายเป็นฤดูใบไมร้่วง เย็นเป็นฤดูหนาว ใหท่้านอิสระกบั

กิจกรรมเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือชมพระองคใ์หญ่อยูบ่นยอดเขาบานาฮิลล ์  

*** ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สูด่านงั *** 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู SEAFOOD (7) 

  ที่พกั  MIKAZUKI JAPANESE RESORTA &SPA (ออนเซ็น) 

วนัสี ่  ดานงั  - ตลาดฮาน – สนามบินดานงั - สุวรรณภูมิ 

เชา้ รบัประทานอาหาราเชา้ที่ โรงแรม (8) *** ใหท้่านไดอ้ิสระในการแช่ออนเซ็น *** 

น าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและ

ชาวไทย อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปัก

มืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ 

ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร (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 ….  

 

 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการทอ่งเที่ยวน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

 

อตัราคา่บริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (เคร่ืองเหมาล าตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

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

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเด่ียว)  

วนัทีเ่ดินทาง 
หอ้งเตยีงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั 3 ท่าน 
พกัเดี่ยว 

ธนัวาคม 2565 (ปีใหม่) 

วนัที่ 29 ธนัวาคม – 1 มกราคม 66 19,899.- 5,900.- 

วนัที่ 30 ธนัวาคม – 2 มกราคม 66 19,899.- 5,900.- 
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✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพ่ิมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหนา้ทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

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

อตัราคา่บริการไม่รวม 

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

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาจา่ยเพิ่มเองต่างหาก ) 

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

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3%   

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 

เง่ือนไขในการจอง 

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

น้อย 25 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์

ทั้งเต็มจ านวนหรือบางส่วน ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

หมายเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหนา้ 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือ

วา่ทา่นสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมหีวัหนา้ทวัรต์ลอดการเดินทาง 
 

การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 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

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
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3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเงื่อนไขกบั

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 ้

  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้


