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เท่ียวเวียดนามกลาง-เมืองมรดกโลก พกัโรงแรม4ดาว(เมืองเว)้ 

บริการอาหารครบทุกม้ือ 
พิเศษ...อินเตอรบุ์ฟเฟ่บานาฮิลล ์

อ่ิมอร่อย เมนู...แหนมเนืองตน้ต าหรบั 
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปป้ิง+หมวกสุดเท่ เวียดนาม 

วนัท่ี1            กรุงเทพ-ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแห่งความรกั 
13.30 น        คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอรส์าย

การบิน Viet Jet Air พบเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ962 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)  
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นเดินทางสู่เมืองดานัง เมือง

ส าคญัทางภาคกลางของประเทศเวียดนาม น าทา่นชม สะพานมงักร สญัลกัษณ์แห่งใหมเ่มืองดานังใน
โอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานังไดร้ับอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนักทอ่งเท่ียวส่วนใหญท่ี่มาเมือง
ดานัง ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็นสตัวใ์นต านาน
ท่ีพน่น ้าจากปากคลา้ยกบัเมอร์ไลออ้นของสิงคโปร์เป็นอนุสาว รียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของดานัง 
ซ่ึงคาร์ฟดรากอ้นน้ีมีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้าประดบัตน เพ่ือท่ีเม่ือเติบ
ใหญ ่เรียนสูงขึ้นก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาชว่ยเหลือประเทศชาติ  ชม สะพานแห่งความรกั เป็น
สะพานท่ีคูร่ักนิยมมาเขียนช่ือพรอ้มคลอ้งกุญแจ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษอ่ิมอร่อย เมนูแหนมเนืองตน้ต าหรบั 
พกัท่ี Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai 
Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี2                    ดานงั-บานาฮิลล-์สะพานมือ-เมืองมรดกโลกฮอยอนั-นัง่เรือกระดง้ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าทา่นสู่ภูเขาบานาฮิลล ์หา่งจากตวัเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งน้ีประกอบไปดว้ย รี

สอร์ท โรงแรม น าทา่นสู่จุดไฮไลตน์ัง่กระเชา้ขึ้นไปขา้งบนภูเขาบานาฮิลล ์ท่ีไดร้ับการบนัทึกสถิติโลก 
โดย World Record วา่เป็นกระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801
เมตร ในอดีตบานาฮิลลเ์ป็นสถานตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมยัท่ีฝรั่งเศสเขา้มา
ปกครองเวียดนาม ใหท้ ่านอิสระกบัเคร่ืองเล่นสวนสนุกขนาดใหญบ่นยอดเขา บานาฮิลล ์แฟนตาซี 
ปารค์ (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสร้างใหเ้ป็นเหมือน
เมืองแหง่เทพนิยายท่ีสวยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล ์มีหลาย ๆโซนใหร่้วมสนุก
กนั อยา่งเชน่ ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บา้นผีสิง ถ า้ไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เคร่ืองเลน่ตา่งๆ รวมท ัง้
รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน จากนั้นน าทา่นชมสะพานสีทอง หรือ สะพานมือ สถานท่ีทอ่งเท่ียวใหม่
ลา่สุดตัง้โดดเดน่เป็นเอกลกัษณอ์ยา่งสวยงามพรอ้มเป็นจุดชมวิวบนเขาบาน่าฮิลล ์จุดเช็คอินสุดฮิตตอนน้ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 
จากนั้นเดินทางสูเ่มืองฮอยอนั น าทา่นแวะชมหมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปท ัว่โลก
ในงานฝีมือการแกะสลกัหินออ่น หินหยก จากนั้นน าทา่นนัง่เรือกระดง้ เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ
ชาวเมืองฮอยอนั(Bamboo basket boat) พาทา่นนั่งเรือกระดง้ สมัผสัวิถีชีวิตชาวเวียดนาม จากนั้น
น าทา่นเท่ียวชมเมืองมรดกโลกฮอยอนัซ่ึงเป็นเมืองทางวฒันธรรมไดร้ับการขึ้นทะเบียนจากองคก์าร
ยูเนสโกซ่ึงมนตเ์สน่หอ์ยูท่ี่บา้นโบราณซ่ึงอายุเกา่แกก่วา่ 200ปี มีหลงัคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะ
ของเมืองฮอยอนัซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีไมซ่ า้แบบท ัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชม ย่านการคา้
เมืองทา่คา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ีวดักวางตุง้ ท่ีชาวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกว๋ียน
ท่ีนับถือกวนอู ใหค้วามเคารพนับถือกอ่นออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มีเร่ืองราวของสามกก๊
ลอ้มรอบสถานท่ีแห่งน้ี น าชมพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์วดักวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพาน
ญ่ีปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเช่ือวา่ถูกสรา้งเพ่ือเช่ือมคนใน
ชุมชนหลากหลายเช้ือชาติเขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกวา่ 200ปี ซ่ึงสรา้งในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยูข่องชาวจีนเขา้เม่ือศตวรรษท่ี17 ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทบัใจ ตอ่ดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ
ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ เมืองฮอยอนั เส้ือปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอา๋วหยา่ย (ชุด
ประจ าชาติเวียดนาม) จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองดานัง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang Dai 
Hotel หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี3            ดานงั-เว-้วดัเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมงักร 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองเว ้ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวนัตก ลอดอุโมงคฮ์ายวาน ซ่ึงเป็นอุโมคท่ี์
เจาะระหวา่งเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหวา่งทางน าทา่นแวะพกัผอ่นรา้นกาแฟขึ้นช่ือของ
เวียดนามและชมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมาจากเย้ือไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหมป่ระเทศฝรั่งเศสท่ีมีขบวนการ
เอาไมไ้ผม่าเผา ผา่นขบวนการตา่งๆเพ่ือจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผแ่ละใชผ้ลิตออกมาเป็นสินคา้ตา่งๆท่ีมี
ประโยชน์ดีตอ่สุขภาพ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นชม วดัเทียนมู่ เป็นศูนยก์ลางทางพุทธนิกายมหายานท่ีมีอายุเกา่แกน่ับเป็นหลายรอ้ยปี วดัแหง่น้ีมี 
เจดีย ์Phuoc Duyen ทรงเกง๋จีน 8เหล่ียม 7ชัน้ ฝั่งซา้ยและขวามีศิลาจารึกและระฆงัส าริดขนาดใหญ่
หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากน้ียงัมีรถออสตินสีฟา้ของอดีตเจา้อาวาสองคท่ี์เคยเผาตวัเองกลาง
กรุงโฮจิมินห์เพ่ือประทว้งการบงัคบัใหป้ระชาชนไปนับถือศาสนาคริสตแ์ละการฉ้อราษฎบ์งัหลวงของ
รัฐบาลโงดินเยียมเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุค
สงคราม ปัจจุบนัรถออสตินสีฟ้าคนันั้นไดถู้กเก็บรักษาและจดัแสดงไวภ้ายในวดัแห่งน้ี  น าทา่นชอ้ปป้ิง
ตลาดดงบา ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเว ้ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึก สินคา้เคร่ืองใชต้า่งๆรวมไป
ถึงสินคา้พ้ืนเมืองของชาวเวียดนาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าคณะล่องเรือมงักรท่ีแม่น ้าหอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝั่ง พรอ้มชมการ
แสดงดนตรีพระราชนิพนธท่ี์เป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือไดว้า่เป็นการ
แสดงท่ีงดงามและเป็นส่ิงท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเวไ้มค่วรพลาด 
พกัท่ี Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, Century Hotel หรือเทียบเท่า 
ระดบั 4ดาว 
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วนัท่ี4                     เว-้พระราชวงัไดโนย-ดานงั-เจา้แม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเขา้ชมพระราชวงัโบราณไดโนย พระราชวงัแห่งสุดทา้ยของเวียดนาม ท่ีองคก์ารยูเนสโก
ประกาศใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีท าการของระบบราชวงศสุ์ดทา้ยของประเทศเวียดนาม คือ
พระราชวงศเ์หงียน มีกษัตริย ์13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นครองราชย ์นับตัง้แต่ปี ค.ศ.1802 จนถึง ค.ศ.1945 มี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามใหญ่โต อลงัการเป็นอย่างย่ิง น าทา่นชมทัง้ 3 ส่วนของพระราชวงัอนัไดแ้ก ่
ก าแพงรอบนอกป้องกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกวา่ “กิงถั่น” ท่ีท าการของพระองคก์บัเสนาธิการและแมท่บั 
ทอ้งพระโรงท่ีเรียกวา่นครจกัพรรคด ์“ไถหวา่”และส่วนท่ีส าคญัสุดของพระราชวงัคือพระราชวงัตอ้งหา้ม 
เป็นท่ีประทบัของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุม่คนรับใชเ้ป็นขนัที ท่ีเรียกกนัวา่ ”ต๋ือก ัม๋ถ ัน่”  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นสกัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม วดัหลินอ๋ึง ตัง้อยูแ่หลมเซินจร่าเป็นวดัสรา้งใหมใ่หญท่ี่สุดของ
เมืองดานัง เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธาของธาตุท ัง้หา้และจิตใจของผูค้นอยู่
ในท่ีน้ี ภายในวิหารใหญข่องวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แมก่วนอิมและเทพองคต์า่งๆตามความเช่ือของ
ชาวบา้นแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปปั้นเจา้แมก่วนอิม ซ่ึงมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม 
ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหลงัใหภู้เขาและหนัหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยงัมีหินออ่นแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญอ่ยู่
ภายในวดั วดัแห่งน้ีนอกจากเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดท่ีสามารถมองวิว เมืองดานังไดส้วยงามมาก น าทา่นสู่
ตลาดฮาน เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมท ัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เส้ื อ
เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร 
โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอา๋วหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ี
ระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบา้น น าทานเดินทางสู ่ทา่อากาศยานเมืองดานัง เพ่ือ เดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เย็น รบัประทานอาหารขนมปัง(บัน๋หม่ี) ขนมปังเวียดนามท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศฝร่ังเศส หรือเรียก
อีกช่ือวา่ "แซนดวิ์ชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 
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18.15 น. ออกเดินทางจากเมืองดานงั กลบักรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air เท่ียวบินท่ี VZ963 (ใชร้ะยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
***โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนโดยไม่แจง้ล่วงหนา้*** 
ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเท่านัน้ 

กรณีผูเ้ดินทางมาจากต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ และจะท าการส ารองตัว๋เคร่ืองบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ เพ่ือ
ใชเ้ดินทางมาและกลบั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก

เป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั 
 

 
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเด่ียว 
18-21 ก.พ.62 10,999 10,999 3,500 
19-22 ก.พ.62 10,999 10,999 3,500 
20-23 ก.พ.62 10,999 10,999 3,500 
24-27 ก.พ.62 10,999 10,999 3,500 
25-28 ก.พ.62 10,999 10,999 3,500 
26-01 มี.ค.62 10,999 10,999 3,500 
03-06 มี.ค.62 10,999 10,999 3,500 
05-08 มี.ค.62 10,999 10,999 3,500 
12-15 มี.ค.62 10,999 10,999 3,500 
13-16 มี.ค.62 10,999 10,999 3,500 
15-18 มี.ค.62 11,999 11,999 3,500 
21-24 มี.ค.62 11,999 11,999 3,500 
27-30 มี.ค.62 10,999 10,999 3,500 
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ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กว่า 2ปี 

3,000 บาท 

 
 
อตัราค่าบริการรวม 

▪ คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารช ัน้ประหยดั รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเช้ือเพลิง 

▪ คา่ท่ีพกัหอ้งคู ่ดงัท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั 

▪ คา่อาหาร ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่เขา้ชม ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่รถน าเท่ียว ดงัท่ีระบุในรายการ 

▪ คา่ประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือรายการทวัร์ คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

▪ คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัม) 

▪ คา่ท าหนังสือเดินทาง  

▪ คา่ธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 

▪ ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน วนัล่ะ 200 ต่อท่าน/800 บาทต่อทิป 

▪   ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% 
 
เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

▪ กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 5,000 บาท พรอ้มกบั
เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ทา่นควรจดัเตรียมคา่ทวัร์ให ้
เรียบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือ
วา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

▪ หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช ั่วโมงติดต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

▪ ไมส่ามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินท ัง้หมด (แตส่ามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้15วนั กอ่น

การเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ทา่น ใน
กรณีน้ีบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหท้ ัง้หมด หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และอุบติัเหตุสุดวิสยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

▪ กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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