
 

 

 
 

FLY BY … THAI VETJET 
“ เว ้ เป็นดินแดนท่ีมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรม ในภมิูภาค “ท่ีไม่ซ ้าใคร” 

เป็นวฒันธรรม ของเวียดนามท่ีเป็นเอกภาพปึกแผ่น” 

 ( ค ากลา่วของศาสตราจารยอ์าวโุส Tran Quoc Vuong ) 

เท่ียวเวียดนามกลาง ครบสตูร สดุค ุม้กบัเมืองมรดกโลก 

บินตรงส ูเ่มืองเว ้ เท่ียวครบ อาหารดี นอน 4 ดาว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     
วนัแรก         กรุงเทพฯ – เว้  - พระราชวงัโบราณ (Dai Noi) - วดัเทยีนมู่ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร 

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท  Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกในการเช็คอนิ 

10.40 น.     น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเว้ โดยเทีย่วบินที ่ VZ3940 
12.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน Phu Bai International Airport น ำท่ำนผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร (สนามบินเมือง เว้)  
กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

จำกนั้นน ำท่ำนข้ึนรถโคช้ปรับอำกำศ เท่ียวชมเมืองเว้ เมืองหลวง   เก่ำเวยีดนำมในอดีตยำวนำน
มำถึง 143 ปี  ก่อนท่ีระบบกษตัริยจ์ะล่มสลำยไป
กบัรำชวงศสุ์ดทำ้ยท่ีตระกลูเหงียน น ำท่ำนเขำ้
ชม พระราชวงัโบราณ หรือ นครจกัรพรรดิ ( 
DAI NOI ) ท่ีมีก ำแพงลอ้มรอบ 3 ชั้น สร้ำงในปี 
ค.ศ. 1845 พระรำชวงัแห่งน้ีสร้ำงตำมควำมเช่ือ

แบบจีนโดยพระรำชวงัวงัแห่งน้ีจึงสร้ำงแบบ
พระรำชวงักูก้ง หรือพระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน 
และพำท่ำนชมพระรำชบลัลงักท่ี์วำ่รำชกำรของ
กษตัริย ์ตลอดจนหอ้งทรงพระอกัษร ท่ีท ำกำรขนุ
นำงทั้งฝ่ำยปกครองและกลำโหม       ชม ศาล
บรรพกษตัริย์ แห่งราชวงศ์เหงยีน   แต่มำถูก
ท ำลำยเสียหำยจำกระเบิดไปอยำ่งมำกในสมยัสงครำมเวยีดนำม    น ำท่ำนไปเยีย่มชมร้ำนตดัชุด
ประจ ำชำติ อ๋าวหย่าย   ซ่ึงท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ิอผำ้สวยๆหลำกสีหลำยลำย  และ
สำมำรถสัง่ตดัใหเ้สร็จไดภ้ำยใน1วนับริกำรจดัส่งท่ีโรงแรม เพ่ือใหท่้ำนไดส้วมชุดใส่เดินเล่น 
ถ่ำยรูปรอบเมืองในวนัรุ่งข้ึนได ้ ต่อดว้ยน ำท่ำนเลือกซ้ือ 
พลอยธรรมชำติแท ้สีสนัสดใส สวยงำม พลอยเน้ือใสสะอำด ในรำคำท่ีคุณจบัจองเป็นเจำ้ของ
ได ้



 

 

         จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงไปชม วดัเทียนมู่ วดัแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลำงพทุธศำสนำนิกำยเชน  ชม
เจดีย์เทียนมู่ ทรงเก๋งจีนแปดเหล่ียมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้ น  แต่ละชั้ นแทนภพต่ำงๆ ของ
พระพุทธเจ้ำ ซ่ึงตั้ งเด่นอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำหอม วดัน้ีมีควำมส ำคญัในช่วงยุคหลงัของเวียดนำม 
เน่ืองจำกอดีตเจำ้อำวำสวดัน้ี  ไปประทว้งกำรฉอ้รำษฎร์บงัหลวงของรัฐบำลไซง่อน ดว้ยกำรขบั
รถออสตินจำกเมืองเวไ้ปท่ีกรุงไซ่ง่อน เพ่ือเผำตนเอง และ น ำคณะแวะ เลือกซ้ือของฝำก ของท่ี
ระลึก ท่ี ตลาดดองบา ตลำดในร่มแห่งเมืองเวต้ั้งอยูติ่ดริมแม่น ้ ำหอม  มี 2 ชั้น ขำยทั้งสินคำ้ของ
ท่ีระลึกต่ำงๆ และของใช้ประจ ำวนั ซ่ึงจะเห็นชำวเวียดนำมมำ
จบัจ่ำยซ้ือของกนัอย่ำงคบัคัง่ (เตรียมเงินไทย ฉบบัละ 20 บำท 
และ 100 บำทไปเยอะๆนะคะ) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 2 )จำกนั้นน ำท่ำน 
ล่องเรือมังกร ชมแม่น ้ำหอม แหล่งก ำเนิดมำจำกบริเวณตน้น ้ำท่ี
อุดมไปดว้ยดอกไมป่้ำท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้ำสำยสั้นๆ ระหวำ่งทำงจะไดพ้บเห็นหมู่บำ้น
ชำวน ้ำใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ชมบรรยำกำศและ ชีวติควำมเป็นอยูส่องฟำกฝ่ังแม่น ้ ำซ่ึงมีควำม
กวำ้งพอๆกบัล ำน ้ ำเจำ้พระยำ…… 
เข้าสู่ทีพ่กั MUONGTHANH HUI HOTEL  เทียบเท่าระดบั 4* เชิญท่ำนพกัผอ่นหรือท่อง
รำตรีตำมอธัยำศยั ควำมงดงำมของเมืองเวย้ำมรำตรี เสน่ห์ท่ีทุกท่ำนจะประทบัใจมิรู้ลืม 

วนัที่สอง                เว้ - สุสานจกัรพรรด ิไคดงิห์ (Kai Dinh ) – พระต าหนักอนักงุดงิห์ – ฮอยอนั– ล่องเรือ 
                              DINNERแม่น า้ฮ่าน                                        
 เช้า            รับประทานอาหารเช้า ที ่โรงแรม (3) น ำท่ำนชมเมืองเว้ เดินทำงไปตำมทำงหลวงเลียบ

ชำยฝ่ังตะวนัออก เพ่ือน ำท่ำนชม สุสานจกัรพรรด ิไคดงิห์ (Kai 
Dinh)  ซ่ึงเป็นสุสำนท่ีองคจ์กัรพรรดิองคท่ี์ 12 สร้ำงข้ึนและถือ
วำ่เป็นสุสำนท่ีงดงำมของสถำปัตยกรรมกำรก่อสร้ำงท่ีมี
ลวดลำยอ่อนชอ้ย ผสมผสำนกบัควำมงำมของภำพตกแต่งผนงั
ดว้ยกระเบ้ืองสี ซ่ึงเป็นศิลปะของชำวเวยีดนำมโดยเฉพำะท่ี
ไดรั้บกำรตกทอดมำนบัพนัปี และภำพเขียนอนัวิจิตรบรรจงท่ีฝ้ำเพดำนท่ีศิลปินบรรจงใชพู้ก่นั
วำดดว้ยเทำ้  
น ำท่ำนชม   “ พระต าหนักอนักงุดงิห์ ” เป็นอดีตท่ีประทบัของพระชนนีในพระจกัรพรรดิองค์
สุดทำ้ยซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ปิดใหน้กัท่องเท่ียวทัว่ไปเขำ้ชม  ท่ำนจะไดพ้บกบัสถำปัตยกรรมท่ีมี 
ลวดลำยปูนป้ันอ่อนชอ้ยรำวกบัพร้ิวลมได ้ รวมทั้งกำรประดบัตกแต่งภำยในอำคำรท่ีงกบั



 

 

Wallpaper แบบแฮนดเ์มดท่ีรังสรรคล์วดลำยดว้ยดอกกหุลำบนำนำพนัธ์  ใหล้อ้ไปกบัสวน
ดอกไมข้นำดใหญ่ท่ีเลียนแบบมำจำกพระรำชวงัแวร์ซำยส์  น ำท่ำนชมร้ำนของฝำก  
Specialities of Hue  เลือกซ้ืออำหำรพ้ืนเมือง อำทิ ขนมเหนียว ขนมกรอบ ขิงอบแหง้ปรุงรส 
เหลำ้หมิงหมำง  สมุนไพรบ ำรุงก ำลงัท่ีมีสรรพคุณ 108 เป็นตน้  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั (4)   
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮอยอนั (ประมำณ 30 นำที)
เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทำงวฒันธรรมไดรั้บกำรข้ึนทะเบียน
จำก UNESCO มนตเ์สน่ห์อยูท่ี่บำ้นโบรำณซ่ึงอำยเุก่ำแก่กวำ่ 
200 ปี มีหลงัคำทรงกระดองปู แบบเฉพำะของเมืองฮอยอนั 
ซ่ึงเป็นสถำปัตยกรรมท่ีไม่ซ ้ ำแบบทั้งในดำ้นศิลปะและกำร
แกะสลกั ชมยำ่นกำรคำ้เมืองท่ำคำ้ขำยสมยัโบรำณของชำว
จีน น ำท่ำนสู่ ฮอยอนั เดินชมยำ่นกำรคำ้แลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ี วดัฟุกเกวีย๋น ท่ีชำวจีนฟุกเกวีย๋น
ใหค้วำมเคำรพนบัถือก่อนออกเรือคำ้ขำยเป็นควำมสิริมงคล น ำชม พพิธิภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ 
วดักวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจนี ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองฮอยอัน ซ่ึงเช่ือวำ่ถูกสร้ำงเพ่ือเช่ือมคนในชุมชนหลำกหลำยเช้ือชำติเขำ้ดว้ยกนั และ บ้าน
โบราณ อำยยุำวนำนกวำ่ 200 ปี ซ่ึงสร้ำงในแบบผสมผสำนสถำปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยูข่อง
ชำวจีนเขำ้เม่ือศตวรรษท่ี 17  ใหท่้ำนไดเ้กบ็ภำพแห่งควำมประทบัใจ  ต่อดว้ยกำรชอ้ปป้ิงสินคำ้
พ้ืนเมืองโดยเฉพำะงำนฝีมือ       อำทิ ภำพผำ้ปักมืออนัวจิิตร โคมไฟซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์เมืองฮอย
อนั เส้ือปัก กระเป๋ำปัก ผำ้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋ำวหยำ่ย  (ชุดประจ ำชำติเวยีดนำม) 
ฯลฯ น ำท่ำนแวะชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเน๊ือก  ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และช่ำง
แกะสลกัฝีมือประณีตส่งออกจ ำหน่ำยทัว่โลก (เดินทำงกลบัสู่ ดำนงั ประมำณ 40 นำที)   

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร ( 5 ) (บริการอาหารบน
เรือพร้อมล่องเรือแม่น ้า ฮ่าน ดื่มด ่ากับบรรยากาศยามค ่าคืนของ
นครดานัง และล่องผ่านสะพานแห่งความรักของเมืองดานัง)  

  เข้าสู่ที่พัก BIEN VANG HOTEL DANANG  เทียบเท่าระดับ 
3* และเชิญท่ำนพกัผอ่นหรือท่องรำตรีตำมอธัยำศยั ควำมงดงำม
ของเมือง DANANG ยำมรำตรี เสน่ห์ท่ีทุกท่ำนจะประทบัใจมิรู้ลืม 

 
 
 



 

 

วนัที่สาม           น่ังกระเช้าขึน้ภูเขาบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค – สะพานแห่งความรัก – ตลาดห่าน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม ( 6 ) 

จำกนั้นน ำท่ำนเยอืนภูเขำ บานาฮิลล์  ท่ีอยูใ่นดำนงั โดยอยูห่่ำงจำกตวัเมืองประมำณ 25 
กิโลเมตร ซ่ึงภูเขำแห่งน้ีมีทั้งรีสอร์ท โรงแรม จุดไฮไลตข์องท่ีน่ีคือ กำรนัง่กระเชำ้ข้ึนไปขำ้งบน 
ทั้งน้ีกระเชำ้แห่งบำนำฮิลลไ์ดรั้บกำรบนัทึกสถิติโลก โดย World Record วำ่เป็นกระเชำ้ท่ียำว
ท่ีสุดในโลก ในประเภท Non Stop เพรำะมีควำมยำวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบำนำฮิลลเ์ป็นสถำน
ตำกอำกำศท่ีดีท่ีสุดในเวยีดนำมกลำง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเขำ้มำปกครองเวียดนำม 
รวมทั้งสวนสนุกขนำดใหญ่บนยอดเขำ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills Fantasy 
Park) คือ สวนสนุกในร่มและกลำงแจง้ขนำดใหญ่ โดยสร้ำงใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยำย
ท่ีสวยงำม ตั้งอยูท่่ำมกลำงสำยหมอกบนยอดเขำบำนำฮิลล ์มีหลำยๆโซนใหร่้วมสนุกกนั 
อยำ่งเช่น ภำพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D  บำ้นผสิีง ถ ้ำไดโนเสำร์ เกมสนุกๆ เคร่ืองเล่นต่ำงๆ 
รวมทั้งร้ำนคำ้และร้ำนอำหำรครบครัน (ไม่รวมค่ารถรางน่ังชมสวนดอกไม้) 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั     รับประทานอาหารที่บานาฮิลล์ ( 7 ) บริการท่านด้วยบุฟเฟต์สไตล์เวยีดนามอนัเลศิรส 
บ่ำย  ใหทุ้กท่ำนอิสระกบัเคร่ืองเล่นนำนำชนิดหรือสนุกกบักำรเกบ็ภำพสวยๆบนบำนำฮิลลต์ำม 

อธัยำศยั 
ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนลงจำกบำนำฮิลลเ์ดินทำงต่อสู่ สะพานแห่งความรัก จำกนั้นน ำท่ำน
ละลำยทรัพยท่ี์ ตลาดห่านเมืองดานัง เป็นตลำดท่ีรวบรวม สินคำ้ มำกมำยเป็นท่ีนิยมทั้งชำว
เวียดนำมและชำวไทย อำทิ เส้ือเวยีดนำม หมวก รองเทำ้ กระเป๋ำ ของท่ีระลึกมำกมำยเพ่ือฝำก
คนท่ีบำ้น 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 8 ) อำหำรพิเศษ ซีฟู๊ ด+กุง้มงักร 
เข้าสู่ที่พกั BIEN VANG HOTEL DANANG  เทยีบเท่าระดบั 3* และเชิญท่ำนพกัผอ่นหรือ
ท่องรำตรีตำมอธัยำศยั ควำมงดงำมของเมือง DANANG ยำมรำตรี เสน่ห์ท่ีทุกท่ำนจะประทบัใจ
มิรู้ลืม 



 

 

วนัที่ส่ี          วดัหลนิอึง้ – ร้านไข่มุก  - เว้ - กรุงเทพฯ    

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม(9)  
น ำท่ำนออกเดินทำงไปสักกำระองค์เจ้าแม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ ตั้งอยู ่
แหลมเซินจร่ำเป็นวดัสร้ำงใหม่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองดำนงั เป็น
สถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมควำมเช่ือ ควำมศรัทธำของธำตุทั้งหำ้
และจิตใจของผูค้นอยูใ่นท่ีน้ี  ภำยในวหิำรใหญ่ของวดั เป็นสถำนท่ี
บูชำ เจำ้แม่กวนอิมและเทพองคต่์ำงๆตำมควำมเช่ือของชำวบำ้น
แถบน้ี นอกจำกน้ียงัมีรูปป้ันเจำ้แม่กวนอิม ซ่ึงมีควำมสูงถึง 67 เมตร
สูงท่ีสุดในเวียดนำม ตั้งอยูบ่นฐำนดอกบวั กวำ้ง 35 เมตร ยนืหนั
หลงัใหภู้เขำและหนัหนำ้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชำวประมง
ท่ีออกไปหำปลำนอกชำยฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18พระอรหนัตข์นำดใหญ่อยู่
ภำยในวดั  วดัแห่งน้ีนอกจำกเป็นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชำวบำ้นมำกรำบไหวบู้ชำและขอพรแลว้ 
ยงัเป็นอีกหน่ึงสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงำม เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสำมำรถมองววิเมืองดำนงัได้
สวยงำมมำก    
จำกนั้นน ำท่ำนชมร้านไข่มุก เลือกชมผลิตภณัฑจ์ำกทอ้งทะเล โดยเฉพำะไข่มุกเมด็งำม พำท่ำน
แวะเลือกซ้ือไข่มุก เมด็สวยสินคำ้ข้ึนช่ือของเมืองน้ี ท่ีน ำมำเรียงร้อยเป็นสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ
สำมำรถซ้ือหำกลบัไปเป็นของก ำนลั  แก่ตนเอง และคนท่ีท่ำนรัก  ดว้ยรำคำและคุณภำพท่ีน่ำ
พอใจ   

กลางวนั    รับประทานอาหารเที่ยงทีภ่ตัตาคาร (10)  
หลงัอาหารน าท่านเดนิทาง สู่สนามบิน Phu Bai International Airport เตรียมตวัเดนิทางสู่
กรุงเทพฯ  

16.15 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที ่VZ3941 

17.50 น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพดว้ยควำมประทบัใจ 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร  - ท่ำนละ 18,100 บำท (พกัหอ้งคู่) 

 
ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

* * อตัราค่าบริการรวม ** 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทำงตำมรำยกำรระบุชั้นทศันำจร (เคร่ืองเหมำล ำตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่ำนั้น) 
2. ค่ำสมัภำระน ้ำหนกัท่ำนละ 15 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7กก. 
3. ค่ำท่ีพกัตำมระบุในรำยกำร หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน (กรณีมำไม่ครบคู่และไม่ตอ้งกำรเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว)  
4. ค่ำภำษีสนำมบินและค่ำภำษีน ้ำมนัเช้ือเพลิงแลว้ และทำงบริษทัขอเกบ็เพิ่มในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับค่ำธรรมเนียม  
5. ค่ำอำหำรตำมรำยกำรระบุ 
6. ค่ำรถรับ-ส่งน ำเท่ียวตำมรำยกำร พร้อม ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ  
7. ประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
** อตัราค่าบริการไม่รวม **  
1.ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้งพกั , รวมถึง 
   ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิ่ม กรุณำจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก ) 
2. ค่ำสมัภำระท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมำณกิโลกรัมละ 500 บำท ข้ึนอยูก่บัอตัรำ 
   แลกเปล่ียน (กรุณำติดต่อสำยกำรบินโดยตรง) 
3. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  3%   
4. ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 600 บาทตลอดการเดินทาง  
หมำยเหตุ **  เท่ียวบิน, รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
                 **  ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนโปรแกรมหำกสมำชิกเป็นผู้ใหญ่ขัน้ต า่ไม่ 
                 ครบ 15 ท่าน และรับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเท่ียวเท่ำนั้น 
                 **  ถำ้ท่ำนเดินทำงมำถึงสถำนท่ีนดัพบชำ้กวำ่เวลำนดัหมำยเกินกวำ่ 1 ชม.ดว้ยเหตุอนัใดกต็ำมแต่  
                 ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิกำรเดินทำง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งส้ิน 
** ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิควำมรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี ** 
      1. หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล, กำรปิดด่ำน, 
ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองหรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำก
ไทยและต่ำงประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ        
      2. หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯ ไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง
ทำงบริษทัฯ ไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแลว้ 
      3. หำกเกิดทรัพยสิ์นสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบติัเหตุสูญหำยท่ีเกิดจำกควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียว
เอง 
      4. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่จะดว้ยเหตุใดกต็ำม ไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนั
เดินทำงหรือคืนเงินได ้
     5. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหำกอำยเุหลือไม่ถึงและไม่สำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได ้
 

** เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด ** 

 



 

 

 


