
เทีย่วครบเวยีดนามกลาง พระราชวงัเว้ สุสานจักรพรรดิ์ไคดิงห์  

ล่องเรือแม่น า้หอม ชมวดัเทยีนมู่ เมอืงโบราณฮอยอนัจุใจ 
สะพานญี่ปุ่ น  

ขึน้สู่ยอดเขาบานาฮิลล์ด้วยกระเช้าทีย่าวและต่อเน่ืองทีสุ่ด  

Fantasy Park สวนสนุกในร่มล า้ไปในอนาคต ไวน์เซลล่า 

 พระประธานองค์ใหญ่ เหนือยอดเขาบานาฮิลล์ 

จัดความพเิศษแบบยกก าลงั 3 รวมไว้ในโปรแกรมเดียว 

ล่องเรือกระด้ง ,น่ังรถซิโคล่,ชมโชว์ Hoian Impression  

พเิศษกว่าใคร!! พกั 4 ดาวทีเ่มอืงฮอยอนั และ บานาฮิลล์ 

(4วนั/3คนื) โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ (อัตราค่าบริการน้ีส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์//กรุ๊ปเดนิทาง 20 ท่านมีหัวหน้าทัวร์) 

ก าหนดเดนิทาง บิน ผู้ใหญ่ 

ท่านละ 

เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว ทีน่ั่ง 

อายุต า่กว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่2 ท่าน 

อายุต า่กว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่2 ท่าน 

เพิม่ 

23-26 ตุลาคม 2562 PG 19,900.- 19,900.- 18,900.- 4,500.- 25 

14-17 พฤศจิกายน 2562 PG 19,900.- 19,900.- 18,900.- 4,500.- 25 

7-10 ธันวาคม 2562 PG 19,900.- 19,900.- 18,900.- 4,500.- 25 

วนัปีใหม่ 29 ธ.ค.62-1 ม.ค.63 PG 23,900.- 23,900.- 22,900.- 5,500.- 32 

 

แถมฟร!ี! 
 



หมายเหต ุ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนีขึ้น้อยู่กับสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าน า้มนัเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว้) 

โปรโมช่ัน...จองก่อนเดนิทาง 60 วนั แถมฟรี!! SIM VIETNAM 4G 

 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ดานัง-เว้-พระราชวงัเว้-ตลาดด่องบา 

08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS 
ได้บริเวณ GATE D7) 

10.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานงัโดย BANGKOK AIRWAYS (PG) เท่ียวบินท่ี PG947 ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

หมายเหตุ: กรุ๊ปที่เดนิทาง เทศกาลปีใหม่ วนัที่ 29 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 

   07.00 น. พร้อมกนั ณ เคาเตอร์เช็คอนิ สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) 

  09.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดานังโดย เที่ยวบินที่ PG947 ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

  11.40 น. เดนิทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวยีดนาม  

**เฉพาะกรุ๊ปปีใหม่เมือ่ถึงดานัง บริการขนมปังบ๋ันหมี ่Banhmi เป็นอาหารเวยีดนาม พร้อมน า้ผลไม้** 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ีนัง่ได ้
ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  
  

12.45 
เดินทางถึงสนามบินดานังประเทศเวยีดนามผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนา
มเท่ากบัประเทศไทย)เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาวและภูเขาหินอ่อนเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัและเป็นเมืองใหญ่
อนัดบั4ของประเทศเวียดนามเมืองน้ีเจริญและเติบโตมาจากหมู่บา้นชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัหลงัจา
กนั้นเดินทางสู่เมอืงเว้ระยะทางกวา่ 141 กิโลเมตร 
ผา่นเสน้ทางเลียบชายฝ่ังทะเลแปซิฟิคท่ีสวยงามท่ีสุดมีอ่าวขนาบทอ้งทะเลสีครามและผา่นจุดชมวิวบนภูเขาไหหวนั
ภูเขาท่ีแบ่งเวียดนามเหนือใต ้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดช้ม 
เทือกเขาหินอ่อน และน าท่านผา่น อุโมงค์ไฮเวนิ ซ่ึงเป็นอุโมงคท่ี์เจาะผา่นภูเขาเพ่ือเขา้สู่เมืองดานงั ยาว 6,280 เมตร 
น าท่านชม พระราชวงัเมอืงเว้ มรดกโลกอีกแห่งหน่ึงของเวียดนามกลาง พระราชวงัโบราณ 
หรือท่ีชาวเวียดนามเรียกวา่ พระราชวงัไดนอย ท่ีซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศเ์หงียนทั้ง 13 พระองค ์เคยประทบัอยูท่ี่น่ี 
หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือหาของใชแ้ละของฝากราคาถกูมากมาย อาทิเช่น ขนมพ้ืนเมืองของเว ้
กระเป๋าเดินทาง เรือส าเภาจ าลอง กระเป๋าผา้ปัก รองเทา้ เป็นตน้ ท่ี ตลาดดองบา   



เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (1)  

จากนั้นน าท่านเดินทางเช็คอินสู่ท่ีพกั เมอืงเว้ JASMINE HUE HOTEL ★★★ หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่องของการเดินทาง  เว้-ฮอยอนั-สะพานญีปุ่่น-บ้านโบราณ-เจดีย์ฟูเจีย้น-โชว์ Hoian Impression 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั (2) 

น าท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพความงดงามของแมน ้าหอม-แม่น า้เฮืองยาง 
และสมัผสัวิถีชีวิตชาวเวียดนามริมฝ่ังแม่น ้าหอม แม่น ้าสายโรแมนติคท่ีสุดของเว ้น าท่าน ชมความงามของ 
วดัเจดย์ีเทียนมู ท่ีตัง่อยูริ่มฝ่ังของแม่น ้ าหอม วดัน้ีสร้างข้ึนในสมยัจาม ประกอบดว้ยหอคอย 8 เหล่ียม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น 
เป็นตวัแทนของชาติภพต่าง ๆ ของพระพทุธเจา้ ซ่ึงเจดีย ์เทียนหมู่ น้ีถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเวม้าตั้งแต่ปี 1710 
น าท่านชม สุสานจกัรดิ์พรรดิ์ไคดงิห์ ชมความงดงามและชมสถาปัตยกรรมของการก่อสร้างท่ีมีลวดลายอ่อนชอ้ย 
ผสมผสานกบัความงามของภาพเขียนพ้ืนผนงัท่ีบรรจงใชพู้่กนัวาดดว้ยเทา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (3) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอยอัน 
ท่านจะไดส้มัผสักบัเมืองเลก็ท่ีสุดแสนจะโรแมนติคและคลาสสิคท่ีสุดอดีตเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่ามีเรือขนส่งสินคา้อ
ยา่งเรือส าเภาจีนเขา้มาคา้ขายเกิดการแลกเปล่ียนทั้งในดา้นสินคา้และวฒันธรรมรวมถึงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอ
าคารบา้นเรือนของเมืองน้ีดว้ย ท่ีทางรัฐบาลไดอ้นุรักษส์ภาพของส่ิงก่อสร้าง อาคารบา้นเรือน ใหค้งอยูใ่นสภาพเดิม 
และชม สะพานญ่ีปุ่น 



ซ่ึงเป็นสะพานท่ีมีแบบฉบบัในการสร้างท่ีโดดเด่นพร้อมกบัรับฟังเร่ืองราวประวติัความเป็นมาบ้านโบราณและเจดย์ี
ฟูเจีย้น ชอ้บป้ิง ณ ตลาดพ้ืนเมืองตามอธัยาศยั  อาทิเช่น  กระเป่าผา้ไหม  โคมไฟท าจากผา้ไหม  รองเทา้ เป็นตน้  

 

เยน็  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท่ี (4)  

  น าท่านสู่ HOI AN IMPRESSIONS THEME PARK 
ชมโชวสุ์ดอลงัการท่ีมีช่ือวา่“ความทรงจ าแห่งเมอืงฮอยอนั”แสดงถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ 
เร่ืองราวต่างๆของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียงอนัอลงัการ นกัแสดงชายและหญิงกวา่ 500 ชีวิต 
ใหท่้านเพลิดเพลินชมโชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจ  

 

 



**หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถชมโชว์ได้หรือโชว์ปิดท าการแสดง ทางผู้จดัจะท าการคืนเงินให้ท่านละ 8USD** 

จากนั้นน าท่านเดินทางเช็คอินสู่ท่ีพกั เมอืงฮอยอนั MUONG THANH HOIAN HOTEL ★★★★ หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   ฮอนอนั-ล่องเรือกระด้ง-ดานัง-บานาฮิลล์   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั ä(5) 

เดินทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทานสนุกสนานไปกบักิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง CAM THANH WATER COCONUT 
VILLAGE หมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพร้าวริมแม่น ้า อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง 
ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัร้องเพลงพ้ืนเมือง 
ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน 
(รวมค่าทิปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิม่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลงัจากนั้นเดินทางสู่ บานาฮิลล์ น าท่านน่ังกระเช้าขึน้สู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hill)   กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี ้
ได้รับการบันทึกสถิตโิลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุด ประเภท Non Stop กระเช้าไฟฟ้ามคีวามยาว 5,042 
เมตร ท่านจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอก อนัหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืน จนท าใหท่้านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้าวา่ 
ท่ีน่ีไม่ใช่ยโุรป เพราะอากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี จุดท่ีสูงท่ีสุดของบานาฮิลลมี์ความสูง 1,467 เมตร 
กบัสภาพผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ท าใหอ้ากาศที่น่ี เฉลีย่ตลอดทั้งปี ประมาณ 10-14 องศาเท่านั้นเอง  บานาฮิลล ์
อยูห่่างจากเมืองดานงั 25 กิโลเมตร บานาฮิลลเ์ป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง 
ไดค้น้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม ไดมี้การสร้างถนนออ้มข้ึนไปบนภูเขา สร้างท่ีพกัโรงแรม 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นในระหวา่งการรบ ระหวา่งทางชมความสวยงมของ น า้ตก Toc Tien 
และล าธาร Suoi no (ในฝัน)  น าท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ี 
The Fantasy Park ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4D ถ ้าไดโนเสาร์ 
เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ ตลอดไปจนถึงระทึกขวญัสั่นประสาท ( เคร่ืองเล่นบางชนิดต้องช าระเพ่ิมเติมด้วยตัวท่านเอง 
กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ ) อีกมากมาย หรือ 
ชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจนค์วามมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี 
ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์  (6) 



 น าท่านชมสะพานสีทอง สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล ์

พเิศษ...ฟรี!!  ให้ท่านเพลดิเพลนิไปกบัการนั่ง รถไฟโบราณ (Climbing train) ขึน้ชมสวนดอกไม้ และววิบานาฮิลล์ 

แบบ 360 องศาถ่ายภาพได้สวยงามตลอดเส้นทาง 

 

 

 

 

 

 

เท่ียวเตม็อ่ิมบนบนาฮิลลก์นัต่อน าท่านเขา้ชม  ถ า้ไวน์ Vine Cellar 
จุดน้ีท่านจะไดช้มโรงบ่มไวนใ์นถ ้าท่ีมีความเยน็ตามธรรมชาติ ประวติัความเป็นมาและไวนช์นิดต่างๆ (ไม่รวมค่าชิมไวน์) 
ชมวดัลินห์อึง๋ (วดัพระใหญ่บนเขาบานา) สักการะพระศากยะมุนี พระพุทธรูปปูนขาวสูงถึง 27 เมตร   

 

 

 



พเิศษ...ฟรี!!  ให้ท่านเพลดิเพลนิและสนุกสนานไปกบัการเล่นรถราง (Alpine Coster) บนยอดเขาบานาฮิลล์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็  บริการอาหารเยน็ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์  (7) 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั บนบานาฮิลล์ **โรงแรมMecure Bana Hill French Village 

วนัที่ส่ี  ดานัง-วัดลนิห์อึง๋-หาดมเีข-น่ังรถสามล้อ-ช้อปป้ิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั (8) 

09.00 น. อ าลาบานาฮิลล ์น าทุกท่านเดินทางสู่ดานงั น าท่าน สักการะเจ้าแม่กวนอมิ ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตร 
ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหนา้ออกนอกทะเล ณ วดัลนิห์อึง๋ 
เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ท่ีรวบรวมความเช่ือและศรัทธา 
และบริเวณน้ียงัถือเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานงัอีกดว้ย หลงัจากนั้นน าท่าน แวะถ่ายรูปท่ี หาดมเีข 
หาดท่ีสวยอีกหน่ึงแห่งท่ีเวียดนาม 

 

 

 

 

 



เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร  (9) พเิศษ!! เมนูกุ้งมงักร  

พเิศษ!! น าท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมอืงดานังซ่ึงเป็นจุดเด่นและเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 
(รวมค่าทิปแล้วไม่ต้องจ่ายเพิม่) 

จากนั้น น าท่านเดินเท่ียวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซ่ึงก็มีสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ 
เป็นตลาดสดและขายสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองดานงัไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั 

18.55 น. ออกเดินทางกลบั ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดย BANGKOK AIRWAYS (PG) เท่ียวบินท่ี PG998 

  ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

20.55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ   *****ส้ินสุดการเดินทาง***** 

โปรแกรมการเดินทางน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีถอืเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยดึถอืสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

  

อตัราค่าบริการดงักล่าว ( รวม )  

● ค่าตัว๋โดยสาร PG ไป –กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

● ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

● ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  ตามท่ีระบุในรายการ 

● ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม 

● ค่ารถโคช้วีไอพีปรับอากาศน าเท่ียวตลอดรายการ 

● ค่าเขา้ชมทุกแห่งตามท่ีรายการระบุ   

● ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 

อตัราค่าบริการดงักล่าว ( ไม่รวม )   

● ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษนอกเหนือรายการ 

● ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน 

● ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกชนิด ,ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบุ 



● ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ  500 บาท/ท่าน/ทริป 

● ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 

● ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

เอกสารประกอบการเดนิทาง 

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจากประเทศไทยไดรั้บการยกเวน้ค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียดนาม 

เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง เท่านั้น ( ท่ีมีอายเุหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ) ไม่ใชรู้ปถ่าย 

**สถานทูตเวยีดนามไม่รับยืน่วซ่ีาให้กบัพาสปอร์ตต่างด้าวในทุกกรณี** 

 

เงือ่นไขการจอง และการส ารองที่นั่ง 

● จองและช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วนั นบัแต่วนัจอง พร้อมแจง้ช่ือภาษาองักฤษตามหนา้หนงัสือเดินทาง 
เพ่ือยืนยนัการเดินทางและรักษาสิทธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินก าหนดภายใน 2 วนั 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 

● ช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท าการ (ไม่นบัรวม เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 
มฉิะน้ันทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงนิมดัจ า) 

● กรณีท่ี มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลงัจากการจองและช าระเงิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

● คณะผูเ้ดินทาง 20 ท่านมีหวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะ และ 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของบริษทัฯ 

เงือ่นไขการเดินทาง 

- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 
หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใด ๆ 
กต็ามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จ านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 

- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ 
เกิดการล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน 
,อุบติัเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนดัหยดุงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , 
และส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุอนัเกิดข้ึนเหนือการควบคุมของบริษทั 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงรายการทวัร์, ก าหนดวนัเดินทาง,สายการบิน,และราคาทวัร์ 
ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



- คณะผูจ้ดัการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเขา้ – ออกเมือง 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองเป็นส าคญั  

 

 

 

 


