
 

 

  

 
 

 
 

➢ ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนบาน่าฮิลล ์และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลลแ์บบไม่อั้น 

➢ ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล ์(Golden Bridge) 

➢ เที่ยวครบทุกไฮไลท ์และ ชอ้ปป้ิงตลาดดงั ตลาดฮาน 

➢ ตื่นตาไปกบัมงักรพ่นไฟ และ สนุกสนานกับล่องเรือกระดง้ 

➢ อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตบ์นบาน่าฮิลล ์

➢ พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว 

 

ก าหนดการเดินทาง: เมษายน - ตลุาคม 2565 

วนัแรก  สุวรรณภูมิ – ดานัง - บาน่าฮิลล ์

07.30 น.    คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร ์ สายการบิน 

VIETJET AIR  โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.50 น.     น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่  VZ960 

12.30น  เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) น าท่านผ่านด่านตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร น าท่านข้ึนรถโคช้ปรบัอากาศ  



 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล ์เพลิดเพลินกับการนั่ง

กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขา

และสายหมอกสมัผัสอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศท่ี

สายงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม  ซึ่ง

สมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่ง

หน่ึงของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอรท์หอ้งพกั รา้นอาหาร และ 

สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอใหท้่านไปเล่นสวนสนุกแบบ

ไม่อั้น น าท่านนัง่รถไฟไตเ่ขา ท่ีมีท่ีเดียวในประเทศเวียดนาม

เพื่อขึ้ นไปชม สวนดอกไมแ้ห่งความรัก Le Jardin D’Amour 

สไตล์ยุโรปท่ีมีดอกไมเ้มืองหนาวหลากหลายชนิด น าท่านชม

พระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล ์ท่ีเป็นองค์มี

ความสูงถึง 30 เมตร น าท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ท่ีมีอายุรอ้ยปี

เป็นผลงานของคนฝรัง่เศสตอนท่ีเขามาคน้พบบานาฮิวลใ์นยุค

แรกๆสามารถซื้ อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้

ท่านไดอ้ิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอยา่ง 

/ ยกเวน้หอ้งหุ่นข้ีผึ้ ง) จากน้ันน าท่านชมสถานท่ีแห่งใหม่บน

บาน่าฮิลลน้ั์นก็คือ สะพานสีทองหรือสะพานมือยก น้ันเอง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Mercure Danang French Village Bana Hills 

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

( ถา้พกั 3 ท่าน จะตอ้งพกัแบบหอ้ง Family เพิ่ม 700 บาท / หอ้ง ) 

วนัสอง  บาน่าฮิลล ์– หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน - หาดหมีเคว - ล่องเรือกระดง้ -  ฮอยอนั – สะพานแห่ง

ความรกั – รูปป้ันปลามงักร - สะพานมงักรไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหาราเชา้ที่ หอ้งอาหารบาน่าฮิลล ์

  ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านลงกระเชา้สู่ดานัง 

  *** ไม่รวมค่าตรวจ COVID TEST RT-PCR 900 บาท / ท่าน *** 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และ

น าท่านเขา้ชม หมู่บา้นหินแกะสลกัอ่อน ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหิน

อ่อนเน้ือดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจ าหน่าย ทัว่

โลก 17 น าท่านถ่ายรูปกับ หาดหมีเคว (My Khe Beach)ซึ่ง

เป็นหาดท่ีสวยปังท่ีสุดของดานังก็ว่าได้ หาดหมีเควมีแนว

ชายหาดกวา้งขวาง และมีความยาวถึง 10 กิโลเมตร ทรายท่ีน่ี

ขาวละเอียด เดินแล้วนุ่มเท้ามากๆ มีแนวเก้าอี้ ชายหาดท่ี

หลังคามุงดว้ยจากตั้งเรียงราย สามารถนอนเอนและมองดูน ้า

ทะเลสีฟ้าอมเขียวไดแ้บบเพลินๆทั้งวัน โดยหาดหมีเควมีชื่อ

มากในช่วงสงครามเวียดนามเพราะทหารอเมริกันใชเ้ป็นท่ี



 

พกัผ่อนหย่อนใจ และภายหลังสงครามสิ้ นสุด ก็เรียกแทน

วา่ หาดไชน่า (China Beach) เราสามารถเดินทางไปเท่ียว

หาดหมีเควไดง้่ายๆเพราะวา่อยูห่่างจากตัวเมืองดานังเพียง 

6 กิโลเมตร จะนั่งแท็กซี่หรือรถประจ าทางไปก็ได้เลย 

เพราะมีป้ายรถเมล์แถวชายหาดหลายจุด เดินไปต่ออีกนิด

ก็ ถึงแล้วจากน้ันน าท่ านเดินทางสู่  หมู่บ้านกั ม๊ทาน 

สนุกสนานไปกับการเล่นกิจกรรม นัง่เรือกระด้ง เป็น

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น ้า 

ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร 

อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือ

ท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับรอ้ง

เพลงพื้ นเมือง ผู ้ชายกับผู ้หญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าท่ี

พายเรือมาเคาะกันเป็นจงัหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากน้ัน

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เท่ียวชมเมืองมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO มนต์

เสน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา 

ทรงกระดองปู  แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่ งเป็น 

สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ าแบบทั้ งในด้านศิลปะและการ

แกะสลกั ชมยา่นการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาว

จีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้น ารถใหญ่ เข้าไป 

ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**น าท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็น  พิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ ชุมชนชาวจีน และบา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสรา้งใน

แบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เมื่อศตวรรษท่ี 17 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู Seafood 

  จากน้ันน าท่านชม สะพานแห่งความรัก ท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้ อกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน 

จากน้ันน าท่านชม รูปป้ันปลามงักร ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองดานัง เมืองท่ีก าลงัจากปลากลายเป็นมงักร

ในระยะใกล ้เชิญท่านเพลิดเพลินกบัความอลงัการของ สะพานมังกรไฟท่ีมีความยาวถึง 666 เมตร เป็น

สะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานท่ีตระการตามากท่ีสุดของเวียดนามในเวลาน้ีโดยการแสดงน้ีจะเริ่มเวลา 

21.000น. ของวนัเสารแ์ละอาทิตยเ์ท่าน้ัน 

 
 

 

น าท่านเขา้สู่ที่พกัดานัง GOLDEN ROSE HOTEL, NOSTAGLA HOTEL, MERRY HOTEL หรือเทียบเท่า*** 



 

วนัสาม  วดัหลิงอิ๋ง  - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - สุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ที่ โรงแรม   

  จากน้ันน าท่านมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินต

ร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของท่ีน่ี รูปป้ันปูน

ขาวของเจา้แม่กวนอิมยืนหนัหลังใหภู้เขา หนัหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการ

ปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลา เสียงระฆังวดัท่ีตีประสานกับ

เสียงคล่ืนน้ันช่วยใหช้าวเรือรู ้สึกสงบ และสรา้งขวัญก าลังใจอย่างดีเยี่ยม 

และเป็นท่ีเคารพนับถือของคนดานังน าท่านไปละลายทรพัยท่ี์ ตลาดฮาน 

เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย 

อาทิ เสื้ อเวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พื้ นเมือง โดยเฉพาะงาน

ฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้

แกะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 

เที่ยง  บริการขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ช้ิน 

13.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบนิที่ VZ961  

14.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดีภาพดว้ยความประทบัใจ ….  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั** 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัที่เดินทาง 
หอ้งเตียงคู่ นอน 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงพกั 3 ท่าน 
พกัเดีย่ว 

เมษษยน 2565 

วนัที่ 8-10 เมษษยน 2565 11,899.- 3,000.- 

วนัที่ 15-17 เมษษยน 2565 13,899.- 3,000.- 

วนัที่ 22-24 เมษษยน 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 13,899.- 3,000.- 

พฤษภาคม 2565 

วนัที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 13,899.- 3,000.- 

วนัที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 12,899.- 3,000.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 
หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบรกิาร 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท 

อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบัเสน้ทางตามรายการระบุชั้นทศันาจร (ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเครื่อง 7กก. 

✓ ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน ้ามนัเชื้ อเพลิงแลว้ และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบั   

    ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง 

✓ ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  

มิถุนายน 2565 

วนัที่ 3-5 มิถุนายน 2565 13,899.- 3,000.- 

วนัที่ 10-12 มิถุนายน 2565 11,899.- 3,000.- 

วนัที่ 17-19 มิถุนายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 24-26 มิถุนายน 2565 12,899.- 3,000.- 

กรกฎาคม 2565 

วนัที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 13,899.- 3,000.- 

สิงหาคม 2565 

วนัที่ 5-7 สิงหาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 12-14 สิงหาคม 2565 13,899.- 3,000.- 

วนัที่ 19-21 สิงหาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 26-28 สิงหาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

กนัยายน 2565 

วนัที่ 2-4 กนัยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 9-11 กนัยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 16-18 กนัยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 23-25 กนัยายน 2565 12,899.- 3,000.- 

ตลุาคม 2565 

วนัที่ 7-9 ตลุาคม 2565 12,899.- 3,000.- 

วนัที่ 14-16 ตลุาคม 2565 13,899.- 3,000.- 

วนัที่ 21-23 ตลุาคม 2565 13,899.- 3,000.- 



 

✓ ค่าอาหารตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-ส่งน าเท่ียวตามรายการ และ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ หวัหน้าทวัรท่ี์ช านาญเสน้ทางน าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ ประกนัโควิดวงเงนิค่ารกัษา 2ลา้บาท/ท่าน (1-75ปี) / วงเงินค่ารกัษา 1.5ลา้บาท/ท่าน (76-80ปี) 

ไม่รวมการเสียชีวิตจากโควิด 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

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

    ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก ) 

 ค่าสมัภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรมัละ 800 บาท ขึ้ นอยูก่บัอตัรา 

    แลกเปล่ียน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,000 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 

เงื่อนไขในการจอง 

• 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 ในกรณีท่ีท่านจองแลว้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น 
 

หมายเหต ุ 

➢ เท่ียวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให ้ทราบล่วงหน้า 

➢ ถา้ท่านเดินทางมาถึงสถานท่ีนัดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกินกวา่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดก็ตามแต่ ทางบรษิัทฯจะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิการเดินทาง และไมติ่ดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้ น 

➢ ขอสงวนสิทธิถา้ผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหวัหน้า / แต่ถา้ 15 ท่านขึ้ น จะมีหวัหน้าทวัรต์ลอดการเดินทาง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ์ก็ต่อเมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หน้าท่ีฝ่ายขาย  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้ นไป  คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป ยึดเงินมดัจ า 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 10 วนั  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การ

ยกเลิกการเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ

พิจารณาในการคนืเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดม้ีการการันตีมดัจ า หรือ ซื้ อขายแบบมีเง่ือนไขกับ

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

ช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด 



 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ นในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัย

ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ       

 หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก

อยา่งทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายท่ีเกิดจากความประมาทของตัว

นักท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือน

วนัเดินทางหรือคืนเงินได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได ้



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


