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รหัสโปรแกรมทัวร์  DADFD005  BANAHILL 1 N 3D2N 31-2JUN19-FD-W07 

เวยีดนามกลางดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั                   

3วนั 2คนื    โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี  [FD] 

 

 

ราคาเพยีง12,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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1. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลกและ พเิศษสดุ พกั 1 คนื ใน บานาฮลิล ์                                                                                                                                                        

2. สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่ซึง้เป็นเอกลกัณ์และเสนห ์อนังดงามของเมอืงดานงั 

3. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ต ัง้อยูร่มิแมนํ่า้ฮาน 

4. สนกุสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน 

5. FREE WIFI ON BUS 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่31 พฤษภาคม – 02 มถินุายน  2562       12,888.-                                                         

 
 
 
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํา่  

1. 

กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้ขึน้ 
บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่-พกับนบา

นาฮลิล ์
 

✈ O O 
Mercure Danang 
French Village 

Bana Hills   

2. 

บานาฮลิล-์ดานงั-น ัง่กระเชา้ลง -นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดั
หลนิอ ึง๋-ชมววิภเูขาลงิ-ฮอยอนั-น ัง่เรอืกระดง้ -สะพานญีปุ่่ น-
บา้นเลขที ่101-เมอืง ฮอยอนั –ดานงั 

 

O O O 

GALAVINA 3* 
HOTEL หรอืเทีย่บ
เทา่ 

 

3. 
ดานงั-ตลาดฮาน -สนามบนิดานงั- กรงุเทพฯ(สนามบนิดอน

เมอืง)- 
O ✈   

 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1: 
กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-สนามบนิดานงั-น ัง่กระเชา้ข ึน้ บานาฮลิล-์Fantasy Park-

สะพานทองทีเ่ปิดใหม ่-พกับนบานาฮลิล ์

GO1-DAD FD005 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 3 จาก 6  

GO1DAD FD005หนา้ 3 จาก 6 

 
 

รหัสโปรแกรมทัวร์  DADFD005  BANAHILL 1 N 3D2N 31-2JUN19-FD-W07 

06.30 น. 
พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

09.50 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั โดยเทีย่วบนิที ่FD636 

11.30 น. 
เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport  (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ชว่งบา่ย : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืงดานงั เป็นเมอืงใหญ่อันดบัสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาด

และความสาํคญั ตัง้อยูร่ะหว่างชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง  

ทา่นเดนิทางสูบ่านาฮลิล(์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพือ่น่ังกระเชา้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ดํา่ไปกบัววิทวิทศัน์

ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไม่หยุดจอดเป็น

ระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดร้ับการบนัทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วนัที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประ

ประมาณ 15 นาท)ี ข ึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิ

ทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจ ตัง้อยู่

ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลดัแห่งเมอืงดานัง ถกู

คน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานคิมจงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพ่ัก 

ส ิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภมูเิฉลีย่

ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ จากนัน้นําทา่นสู ่สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไ้ม่

รวมคา่กจิกรรมตา่งๆอาท ิฯลฯ  (คา่รถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท   พพิธิภณัฑข์ีผ้ ึง้) ซึง่มเีครือ่ง

เลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D ระทกึขวญักบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่

เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของสวนสนุก  ชมสะพานทองทีเ่ปิดใหม ่จนไดเ้วลาอนั

สมควร 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 
นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  (ระดบั 4 ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ พกับนบานาฮลิล ์1 คนื 

 

วนัที ่2: 
บานาฮลิล-์ดานงั-น ัง่กระเชา้ลง -นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิอึง๋-ชมววิภูเขาลงิ-ฮอยอนั-น ัง่

เรอืกระดง้ -สะพานญีปุ่่ น-บา้นเลขที ่101-เมอืง ฮอยอนั –ดานงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอ ึง๋ นมัสการเจา้แม่กวนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิออ่นสงูใหญ่ยนืโดดเดน่สงู

ทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มทํีาเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 

ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บน

ชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต ์18 องคเ์ป็นหนิออ่นแกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์

ทกุอย่างของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอย่างลกึซึง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
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ฃมุ่งหนา้สูเ่มอืง ฮอยอนั ซ ึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน้ํ่าทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากใน
ชือ่ไฟโฟฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสาํคญัของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวันตกนําทา่น

เดนิทางสู ่สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบือ้งสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอน
คลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตรุสั ซ ึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี ชม จั่วฟกุเกีย๋น บา้น
ประจําตระกลูทีส่รา้งข ึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย้นทีม่แีซ่

เดยีวกนั นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลงับา้นไปจรดถนน
อกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้
จะทําเป็นรา้นบูตกิ ดา้นหลงัเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยู่อาศยั มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีง

เชือ่มตอ่สว่นทีพ่ักอาศยัหลายสว่น รปูแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
     จากน ัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิง่เดนิ

ชมเมอืงก็จะรูส้กึว่าเมอืงนี้มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้บัอทิธพิลจากจนีและญีปุ่่ น 
ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอย่างน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม 
ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    

             “สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water 
Coconut Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ซึง่หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดตี

ชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพ่ักอาศยัของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะ
ไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมานําทีพ่ายเรอื
มาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  

คํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร / นําทา่นเดนิทา่งสูเ่มอืง ดานงั 

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 

 

วนัที ่3: ดานงั-ตลาดฮาน -สนามบนิดานงั- กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยู่รมิแมน้ํ่าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น้ํา  
ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมน้ํ่าเป็นรูปปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 

 
ไดเ้วลาอันสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  

 เพือ่เดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง 

12.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD637 

13.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 
 

โปรแกรม : เวยีดนามเหนอืกลาง ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 3วนั 2คนื บนิ FD (GO1-DAD FD005 )อตัรา 

 

อตัราคา่บรกิาร 
กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็กอาย ุ8-12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  
เด็กอาย ุ8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ไมร่วมต ัว๋
ทา่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทา่นละ่ 
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ทา่นละ่ ทา่นละ ทา่นละ 

31 พฤษภาคม – 02 มถิุนายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 7,178.- 3,500 

*** (INFANT)สําหรบั"ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000.-บาท / ทา่น *** 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้น ีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํา่กวา่ 6 

เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํา่ 6 หนา้ 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ  

รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3.คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

4.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

5.คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

6.น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น้ําหนัก 20 กโิลกรัม)  

7.คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

9.คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2.คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3.คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอด รวม 600 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4.คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการจอง  

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย

ภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เกบ็คา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิท

ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถ

เดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


