
 
 



วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา 
                    – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ําหอม                                                (-/L/D)           
07.00  พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาเตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
10.25   เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 636 
12.10  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ขนมปังฝรั่งเศส สไตล์เวียดนาม (แจกบนรถ) 

นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน ซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เข้ามา
ยึดครองบังคับให้พระเจ้าเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศ
ออกเป็น 2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะมีแหล่ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ที่ไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมที่ล้ําค่ามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตาม
ธรรมชาติบนฝั่งแม่น้ําหอมด้วย 
 

 
 
 
 



โดยนําท่านเดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวิน ก่อสร้างโดยเอกชนจากญี่ปุ่นและรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้ 
ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝั่งทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ที่ขุดลอดใต้ภูเขา
ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้  

 นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูต
ต่างประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยน้ํามันครั่งสีแดงและ
ลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจ้าของจักรพรรดิราชวงศ์เหวียน 
จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้ง
สินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจําวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 

 
 
หลังอาหารค่ํานําท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ําหอม แหล่งกําเนิดของแม่น้ําหอมมาจากบริเวณต้นน้ําที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่า
ที่ส่งกลิ่นหอม เป็นแม่น้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน และนักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขับกล่อมบท
เพลงให้ท่านได้สนุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  

พักที่   GREEN HOTEL/CENTURY HOTEL/MUONG THANH HUE HOTELระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง – บาน่าฮิลส์ – สะพานมือ               (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นเทพเจ้า 
6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี้ ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองค์อยู่ในตู้กระจก 



 

 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 
 
นําท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮิลล์ ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็น
กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 



มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และ
ได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมือง
ดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเข า สร้างที่
พัก สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย
ทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น  
 

 
 

นําท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ 
ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอ่ิม 
 



 
 
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซ่ึงมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์

ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของ
สวนสนุก  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ ... พิเศษอาหารแบบบุฟเฟ่ต์เวียดนาม  
พักที ่  MECURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE บนบาน่าฮิลส์ 
 
วันที่สาม บาน่าฮิลส์ – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเคว – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ร่องเรือกระด้ง – จั่วฟุกเกี๋ยน – 

บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร       (B/LD) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหารนําท่านนั่งกระเช้าลงด้านล่างกลับสู่ดานัง นําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจ้าแม่
กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและ
ด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อน
แกะสลักท่ีมีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม 



 
 
นําท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ําทะเล
ใสสวยงาม ชายหาดนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเรียกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่ คนท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผุดขึ้นหลายแห่ง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบ้านที่ทําประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู่ 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
 

 



เดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ
ฮอยอันเป็นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับ
ความเสียหายจากการสู้รบและแม่น้ําตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบ
เงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได้ริเริ่มให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
ที่ล้ําค่า 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจําตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพ
มาจากฟุกเก้ียนที่มีแซ่เดียวกัน  
 

 
 
นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง 
เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบู
ติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัย
หลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่
ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไป
ถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน   วัดวา
อาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
โบราณฮอยอัน  



นําท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น 
ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน  

 
นําท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ํา ในอดีตช่วง
สงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการ
ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ด พิเศษ!! กุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว 
พักที่   ADINA HOTEL/HOANG DAI 2 HOTEL/NESTA HOTEL 3 ดาว *หรือระดับเทียบเท่า* 

(โรงแรมท่ีดานังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีห้องTripleจะใช้ห้องเป็นTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน) 
วันที่สี ่ เมืองดานัง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ  (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความ

กว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ําฮัน เปิดให้บริการ

เมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้

เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ํา คล้ายๆสิงคโปร์  

(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 



 
เดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ํา ด้านหน้าตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ สมควรแก่เวลานําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ สนามบินดานัง 

12.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 637  
14.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ 
 

****************************************** 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 
 

อัตราค่าบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากว่า12
ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต่ํากว่า12
ปี) 

 
พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋ว 
เครื่องบิน 

04 – 07 เมษายน 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

12 – 15 เมษายน 2562 19,999 19,999 19,999 5,000 13,999 

09 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 10,499 



24 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

13 – 16 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

20 – 23 มิถุนายน 2562 13,999 13,999 13,999 4,500 10,999 

13 – 16 กรกฎาคม 2562 16,999 16,999 16,999 4,500 12,999 

08 – 11 สิงหาคม 2562 14,999 14,999 14,999 4,500 11,999 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัท 
จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว  

โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก

รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสํารองที่นั่ง  
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอ

เจนซี่ไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเ งินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้
นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น 

การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   



4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของ
ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่ มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น 

 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ 



จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้  แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติด
ตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
 

*********************************************************************** 
 


