
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานงั – เมืองเว ้– พระราชวงัเว ้– ตลาด

ดองบา - ล่องเรอืมงักรชมแม่นํ้าหอม 

07.00 น พรอ้มกนัท่ีสนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประต ู 2 เคาเตอร ์ 2 สายการบิน แอร์

เอเชีย  เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.45 น เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD 636 



 

12.10 น เดินทางถึง  ท่าอากาศยานดานงั  ประเทศเวียดนาม รบักระเป๋าสมัภาระ  หลงัจากผ่านขั้นตอน

ศุลกากรแลว้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ขนมปังฝรงัเศส สไตลเ์วียดนาม (บนรถ) 

นําท่าน ออกเดินทางสู่  เมือง เว้ ตั้งอยูใ่จกลางของประเทศเวียดนาม อยูห่า่งจากชายฝัง่ทะเล 12 

กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียน ซ่ึงไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝรัง่เศสก็บุกเขา้

โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายดึครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบติั ต่อมา

เมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้ส่ือมสลาย

ลงภายใตก้ารปกครองของโงดินหเ์ยยีม เมืองเวดึ้งดดูนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวติัศาสตร ์

วฒันธรรม เสน่หท่ี์ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีลํ้าค่ามีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตาม

ธรรมชาติบนฝัง่แม่น้ําหอมดว้ย  โดยนําท่านเดินทาง ผ่านเสน้ทางหายเวิน ก่อสรา้งโดยเอกชนจาก

ญ่ีปุ่นและรฐับาลฝรัง่เศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝัง่ทะเล ผ่านภเูขา 

ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงคท่ี์ขุดลอดใตภ้เูขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความยาว 

6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหวา่งเมืองดานังกบัเมืองเว ้  

 นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว ้ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรบัรองเชื้ อพระวงศร์ะดบัสงู

และนักการทตูต่างประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองสาํคญัๆ ตกแต่งอยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน 

ผนังตกแต่งดว้ยน้ํามนัครัง่สีแดงและลวดลายสีทอง มีตาํหนักหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของ

จกัรพรรดิราชวงศเ์หวียน 

จากน้ัน นําท่านเพลิดเพลินกบัการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดในร่มแหง่เมืองเวต้ั้งอยูติ่ดริมแม่

น้ําหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ และของใชป้ระจาํวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวียดนามมา

จบัจา่ยซ้ือของกนัอยา่งคบัคัง่ 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารคํา่นําท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่นํ้าหอม แหล่งกาํเนิดของแม่น้ําหอมมาจากบริเวณตน้น้ํา

ท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพ้ืนบา้น 

และนักรอ้งชาวเวียดนามท่ีจะมาขบักล่อมบทเพลงใหท่้านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 

45-60 นาที)  

พกัที ่  ELEGENT HUE HOTEL / ASIA HUE HOTEL  หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง เมืองเว ้- วดัเทียนมู่ – สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์– เมืองฮอยอนั -หมู่บา้นแกะสลกั  

                  ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นกัม๊ทาน - สะพานญี่ปุ่น - บา้นเลขที่ 101 – เมืองดานงั 



 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ มีรปูป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์หง่น้ี ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระ

พกัตรอ่ิ์มเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

จากน้ันนําท่านชม สุสานจกัรพรรดิไคดิงห์  เป็นเพียงสุสานเดียวท่ีมีการผสมผสานระ หวา่ง

สถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ดว้ยทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศเ์หวีย

นพระองคเ์ดียวท่ีไดเ้ดินทางไปประเทศฝรัง่เศส สุสานแหง่น้ีสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กอยา่งดี 

โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 11 ปี พระเจา้ไคดิงหเ์ป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจา้เบ๋าได่ ทร ง

ครองราชยอ์ยู ่9 ปี ในยุคท่ีฝรัง่เศสเขา้มาปกครอง   ภายในมีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยการใช้

กระเบ้ืองสีปพ้ืูนจิตรกรรมฝาผนังภาพมงักรในม่านเมฆขนาดใหญ่ท่ีวาดโดยใชศิ้ลปินท่ีเขียนภาพ

ดว้ยเทา้ ประดบัอยูบ่นเพดานกลางหอ้งโถง ส่วนทางซา้ยและขวาเป็นภาพเฟรสโกอนัเต็มไปดว้ย

สีสันท่ีตกแต่งดว้ยการฝังกระจกสีและกระเบ้ืองนับพนัช้ิน แสดงถึงเร่ืองราวมากมายของสตัว ์

ตน้ไม ้และดอกไม ้ตลอดจนรปูป้ันสาํริดขนาดเท่าองคจ์ริงของพระเจา้ไคดิงห ์ซ่ึงสรา้งท่ีฝรัง่เสศ

ในปี พ.ศ. 2465 ตั้งอยูบ่นยกพ้ืนดา้นบนของสุสาน 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั ตั้งอยูบ่นฝัง่แม่น้ําทโูบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล  และเป็นท่าเรือ

เก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟ ฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางสาํคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรม

ระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดร้บัความเสียหายจากการสูร้บและแม่น้ําต้ื น

เขิน เมืองท่าจึงไปสรา้งขึ้ นท่ีเมืองดานังแทน ทาํใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือน

ท่ีสวยงาม สรา้งดว้ยไมมี้ประตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จน

องคก์ารยเูนสโกและรฐับาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิมใหทุ้นทาํโครงการ

บรูณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณท์างประวติัศาสตร์

ของสถาปัตยกรรมท่ีลํ้าค่า ระหวา่งทาง นําท่านชม  หมู่บา้น

แกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแหง่หน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานัง

ท่ีมีชื่อเสียง โด่งดงัไปทัว่โลกใน เร่ืองงานฝีมือ  การแกะสลกัหิน

อ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ืองานแกะสลกัเหล่าน้ีเพื่อเอากลบัไปเป็นของฝาก  

หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

นําท่าน ล่องเรอืกระดง้ หมู่บา้นกัม๊ทาน  หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวนมะพรา้วริม

แม่น้ํา ในอดีตชว่งสงครามหมู่บา้นแหง่น้ีเคยเป็นท่ีพกัอาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนท่ี



 

หมู่บา้นแหง่น้ีคือประมง ระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรม ของชาวบา้น ณ หมู่บา้น

แหง่น้ี 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ตวัเมืองโบราณฮอยอนั นําท่านชม  สะพานญี่ปุ่น  ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่น 

เป็นรปูทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รง

ส่ีเหล่ียมจตุัรสั ซ่ึงสรา้งเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บา้นประจาํตระกลูท่ีสรา้ง

ขึ้ นเม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั  

นําท่านเดินทางสู่ บา้นเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไป

จรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวย งามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้ 2 ชั้น 

ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทาํเป็นรา้นบติูก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน  รปูแบบของหลงัคา

ทรงกระดองป ูจากน้ันอิสระใหท่้านเดินชมเมือ ง ซ้ือของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่

ในบา้นโบราณ บา้นเก่าโบราณมีลกัษ ณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึง

ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์

ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารคํา่นําท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่

อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและ

ความสาํคญัซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝัง่ทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง

ของเวียดนาม 

พกัที ่  GALAVINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL  หรอืระดบัเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ดานังส่วนใหญไ่ม่ค่อยมีหอ้ง Tripleจะใชห้อ้งเป็น Twinและเพิ่ม เตียง

เสริมแทน) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม หาดหมีเคว – วดัหลินอึ๋ง - สนามบินดานงั – กรุงเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

นําท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองดานัง เน่ืองจากมีหาดทร ายขาว

ทอดยาวและน้ําทะเลใสสวยงาม  ชายหาดน้ีไดร้บัความสนใจไปทัว่โลกในชว่งสงครามเวียดนาม 

เม่ือทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ และเรียกหาดน้ีวา่หาดไชน่า หลงัจากสงคราม

ส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เป็นท่ีนิยมในหมู่ คนทอ้งถ่ินและนักท่องเท่ียว และมีรีสอรต์หรผุูดขึ้ นหลาย

แหง่ ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระดง้ของชาวบา้นท่ีทาํประมงแถวๆน้ีลอยลาํอยู ่อิสระใหท่้านไดถ่้ายรปู

เก็บภาพความประทบัใจ 

นําท่านเดินทางสู่ วดัหลินอึ๋ง นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสงูใหญ่ยนืโดด

เด่นสงูท่ีสุดในเวียดนาม ซ่ึงมีทาํเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตั้งอยูบ่นฐาน

ดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรกัษา หลินอ๋ึงมีความหมายวา่สม

ปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบ่นชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์ 18 องคเ์ป็นหินอ่อน

แกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท่์าทางท่ีถ่ายทอดอารมณทุ์กอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอยา่ง

ลึกซ้ึง 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานดานงั 

12.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 637  

14.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

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

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่ วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบรกิาร 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํา่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

10 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888 

17 – 19 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888 

24 – 26 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888 

05 – 07 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888 

12 – 14 เมษายน 2561 14,888 14,888 14,888 2,500 8,888 

15 – 17 เมษายน 2561 15,888 15,888 15,888 2,500 9,588 



 

12 – 14 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888 

19 – 21 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888 

15 – 17 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888 

13 – 15 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888 

03 – 05 สงิหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น **หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วนัก่อนการเดินทางเทา่นั้น ไม่เช่นนั้น

ทางบริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้าํการจา่ย

ค่าตัว๋ไปใหก้บัการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการ

จองทวัรทุ์กครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดั

จาํทั้งหมด เน่ืองจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที่เรยีบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีนํ้ามนัท่ียงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาชาํระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ: ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่า ทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ* 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเ ดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ

การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ต้องทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษั ทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทาง

โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพื่อทาํเร่ืองขอ รบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี

เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ี ชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 

Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ

ทั้งหมด   



 

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงัน้ี 

วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา

ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  

และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา

ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหนา้ช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจ องตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้

หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศ ท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ

เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการป รบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว ้ นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนํา

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ



 

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการนาํแบตเตอรีส่าํรองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี  แบตเตอร่ีสาํรอง

สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณท่ีจาํกดั ไดแ้ก่ 

3.1 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรือนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําข้ึนเคร่ือง

ไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  

3.2 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้า  20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําข้ึน

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

3.3 แบตเตอร่ีสาํรองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มนําข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

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

 

 


