
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานงั – เมืองเว ้– พระราชวงัเว ้ – ตลาด
ดองบา - ล่องเรอืมงักรชมแม่นํ(าหอม 

07.00 น พรอ้มกันที�สนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั�น 3 ประตู � เคาเตอร์ � สายการบินแอร์

เอเชีย เจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.-. น เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD 636 

13.45 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั�นตอน
ศุลกากรแลว้ 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ขนมปังฝรงัเศส สไตลเ์วียดนาม (บนรถ) 
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเว ้ตั�งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากชายฝั�งทะเล 12 
กิโลเมตร เป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียน ซึ�งไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝรั �งเศสก็บุกเขา้
โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญี�ปุ่นก็เขา้มายึดครองบังคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบติั ต่อมา
เมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหนึ�งของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้สื�อมสลาย
ลงภายใตก้ารปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเวดึ้งดูดนักท่องเที�ยวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร ์
วฒันธรรม เสน่หที์�ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที�ลํ�าค่ามีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตาม
ธรรมชาติบนฝั�งแม่นํ�าหอมดว้ย  โดยนําท่านเดินทาง ผ่านเสน้ทางหายเวิน ก่อสรา้งโดยเอกชนจาก
ญี�ปุ่นและรฐับาลฝรั �งเศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที�เลียบชายฝั�งทะเล ผ่านภูเขา 
ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงคที์�ขุดลอดใตภู้เขาที�ยาวที�สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความยาว 
6.28 กม. เพื�อเชื�อมระหวา่งเมืองดานังกบัเมืองเว ้ 

 นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว ้ที�สรา้งขึ� นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที�รบัรองเชื� อพระวงศร์ะดบัสูง

และนักการทูตต่างประเทศ สถานที�จดังานฉลองสาํคญัๆ ตกแต่งอยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน 

ผนังตกแต่งดว้ยนํ� ามันครั �งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจา้ของ

จกัรพรรดิราชวงศเ์หวียน 

จากนั�นนําท่านเพลิดเพลินกับการซื� อของที� ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเวต้ั�งอยู่ติดริมแม่
นํ�าหอม  มี 2 ชั�น ขายทั�งสินคา้ของที�ระลึกต่างๆ และของใชป้ระจาํวนั ซึ�งจะเห็นชาวเวียดนามมา
จบัจา่ยซื� อของกนัอยา่งคบัคั �ง 

 
 
 



 

 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารคํ �านําท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่นํ(าหอม แหล่งกาํเนิดของแม่นํ�าหอมมาจากบริเวณตน้นํ�า
ที�อุดมไปดว้ยดอกไมป่้าที�ส่งกลิ�นหอม เป็นแม่นํ�าสายสั�นๆ บนเรือทางจะไดช้มการแสดงดนตรีพื� นบา้น 
และนักรอ้งชาวเวียดนามที�จะมาขบักล่อมบทเพลงใหท่้านไดส้นุกสนาน (ใชเ้วลาล่องเรือโดยประมาณ 
GH-JK นาที)  

พกัที�   ELEGENT HUE HOTEL / ASIA HUE HOTEL  หรอืระดบัเทียบเท่า 

วนัที�สอง เมืองเว ้- วดัเทียนมู่ – สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์– เมืองฮอยอนั -หมู่บา้นแกะสลกั  
                  ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นกั Nมทาน - สะพานญี�ปุ่น - บา้นเลขที� 454 – เมืองดานงั 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหลี�ยม 7 ชั�น แต่ละชั�นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ มีรปูปั� นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์หง่นี�  ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระ

พกัตรอิ์�มเอิบกบัพระพุทธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
จากนั�นนําท่านชม สุสานจกัรพรรดิไคดิงห ์ เป็นเพียงสุสานเดียวที�มีการผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวนัออกเขา้กบัสถาปัตยกรรมตะวนัตก ดว้ยทรงเป็นจกัรพรรดิในราชวงศเ์หวีย

นพระองคเ์ดียวที�ไดเ้ดินทางไปประเทศฝรั �งเศส สุสานแห่งนี� สรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กอยา่งดี 

โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 11 ปี พระเจา้ไคดิงหเ์ป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจา้เบ๋าได่ ทรง

ครองราชยอ์ยู ่9 ปี ในยุคที�ฝรั �งเศสเขา้มาปกครอง  ภายในมีการตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยการใช้

กระเบื� องสีปูพื� นจิตรกรรมฝาผนังภาพมงักรในม่านเมฆขนาดใหญ่ที�วาดโดยใชศิ้ลปินที�เขียนภาพ

ดว้ยเทา้ ประดบัอยูบ่นเพดานกลางหอ้งโถง ส่วนทางซา้ยและขวาเป็นภาพเฟรสโกอนัเต็มไปดว้ย

สีสันที�ตกแต่งดว้ยการฝังกระจกสีและกระเบื� องนับพันชิ� น แสดงถึงเรื�องราวมากมายของสัตว ์

ตน้ไม ้และดอกไม ้ตลอดจนรูปปั� นสาํริดขนาดเท่าองคจ์ริงของพระเจา้ไคดิงห ์ซึ�งสรา้งที�ฝรั �งเสศ

ในปี พ.ศ. 2465 ตั�งอยูบ่นยกพื� นดา้นบนของสุสาน 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั ตั�งอยูบ่นฝั�งแม่นํ�าทูโบน ใกลช้ายฝั�งทะเล และเป็นท่าเรือ

เก่าที�เจริญรุ่งเรืองมากในชื�อไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนยก์ลางสาํคญัของการแลกเปลี�ยนวฒันธรรม

ระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื�อฮอยอนัไดร้บัความเสียหายจากการสูร้บและแม่นํ�าตื� น



 

 

เขิน เมืองท่าจึงไปสรา้งขึ� นที�เมืองดานังแทน ทาํใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือน

ที�สวยงาม สรา้งดว้ยไมมี้ประตแูกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรฐับาลโปแลนด์

ไดริ้เริ�มใหทุ้นทําโครงการบูรณะ เพื�อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของ

สถาปัตยกรรมที�ลํ�าค่า ระหว่างทางนําท่านชม หมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน ซึ�งเป็นหมู่บา้นแห่ง

หนึ�งอยู่ในตัวเมืองดานังที�มีชื�อเสียงโด่งดงัไปทั �วโลกในเรื�องงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หิน

หยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื� องานแกะสลกัเหล่านี� เพื�อเอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซื� อ

กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

นําท่าน ล่องเรือกระดง้หมู่บา้นกั Nมทาน หมู่บา้น

เล็กๆในเมืองฮอยอนัตั�งอยูใ่นสวนมะพรา้วริมแม่นํ�า 

ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ ้านแห่งนี� เคยเป็นที�พัก

อาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนที�หมู่บา้นแห่งนี�

คือประมง ระหว่างการล่องเ รือท่านจะได้ชม

วฒันธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแหง่นี�  

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ตวัเมืองโบราณฮอยอนั นําท่านชม สะพานญี�ปุ่น ที�สรา้งโดยชาวญี�ปุ่น 

เป็นรปูทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบื� องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื�น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รง

สี�เหลี�ยมจตุัรสั ซึ�งสรา้งเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่น กบัชาวจีน ชม จั �วฟุกเกีRยน บา้นประจาํตระกูลที�สรา้ง

ขึ� นเมื�อพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นที�พบปะของผูค้นที�อพยพมาจากฟุกเกี� ยนที�มีแซ่เดียวกนั 

นําท่านเดินทางสู่ บา้นเลขที� 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบา้นติดถนนสายหนึ�ง หลงับา้นไป

จรดถนนอีกสายหนึ�ง เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชั�น 

ดว้ยความประณีต ดา้นหน้าจะทาํเป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นที�เก็บสินคา้ ภายในเป็นที�อยูอ่าศยั 

มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเชื�อมต่อส่วนที�พกัอาศยัหลายส่วน  รูปแบบของหลังคา

ทรงกระดองป ูจากนั�นอิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซื� อของที�ระลึก รา้นคา้ขายของที�ระลึกก็จะตั�งอยู่

ในบา้นโบราณ บา้นเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้ับอิทธิพลจากจีนและญี�ปุ่น ซึ�ง

ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื�นตาทั�งบา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์

ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจาํตระกลู และรา้นคา้ต่างๆ 



 

 

คํ �า  บรกิารอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารคํ �านําท่านเดินทางสู่ เมืองดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี�ของเวียดนามซึ�งเติบโตอยา่ง

รวดเร็วทั�งขนาดและความสาํคญัซึ�งตั�งอยูร่ะหวา่งชายฝั�งทะเลและที�ราบสงูตอนกลางของเวียดนาม 

พกัที�   GALAVINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL  หรอืระดบัเทียบเท่า 
(โรงแรมที�ดานังส่วนใหญไ่ม่ค่อยมีหอ้งTripleจะใชห้อ้งเป็นTwinและเพิ�มเตียงเสริมแทน) 

 
 
 
 

 
 
 
วนัที�สาม หาดหมีเคว – วดัหลินอึRง - สนามบินดานงั – กรุงเทพฯ  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดที�มีชื�อเสียงที�สุดในเมืองดานัง เนื�องจากมีหาดทรายขาว

ทอดยาวและนํ�าทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี� ไดร้บัความสนใจไปทั �วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม 

เมื�อทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพื� นที�พกัผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี� ว่าหาดไชน่า หลงัจากสงคราม

สิ� น สุดลง ชายหาดนี� ก็ เ ป็นที� นิยมในหมู่คนท้อง ถิ� นและ

นักท่องเที�ยว และมีรีสอรต์หรูผุดขึ� นหลายแห่ง ซึ�งริมหาดก็จะมี

เรือกระดง้ของชาวบา้นที�ทําประมงแถวๆนี� ลอยลาํอยู่ อิสระให้

ท่านไดถ่้ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ 

นําท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึRง นมัสการเจา้แม่กวนอิมหลินอึRง

แกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที�สุดในเวียดนาม ซึ�ง

มีทําเลที�ตั�งดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขา ตั�งอยู่

บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรให้

ช่วยปกปักรักษา หลินอึRงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุก



 

 

ประการ ตั�งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัที�มี

เอกลกัษณท่์าทางที�ถ่ายทอดอารมณทุ์กอยา่งของมนุษยซึ์�งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอยา่งลึกซึ� ง 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเดินทางเขา้สู่ ท่าอากาศยานดานงั 

13.-5 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เที�ยวบินที� FD 637  

1-.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พรอ้มความประทบัใจ 

*************************** 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั Rวภายใน (เครื�องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั(งก่อนทาํการออกตั Rว

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที�ใชบ้ริการ *** 

อตัราค่าบรกิาร 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ  

3-a ท่าน 

4 เด็ก 3 ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุต ํ �ากว่า43ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุต ํ �ากว่า43ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาทวัร ์
ไม่รวมตั Rว 
เครื�องบิน 

5a – 5. กุมภาพนัธ ์3.d4 44,eee 44,eee 44,eee 3,.55 f,eee 
5a – 5. มีนาคม 3.d4 44,eee 44,eee 44,eee 3,.55 f,eee 
45 – 43 มีนาคม 3.d4 44,eee 44,eee 44,eee 3,.55 f,eee 
4f – 4g มีนาคม 3.d4 44,eee 44,eee 44,eee 3,.55 f,eee 
3- – 3d มีนาคม 3.d4 45,eee 45,eee 45,eee 3,.55 d,eee 
5. – 5f เมษายน 3.d4 44,eee 44,eee 44,eee 3,.55 f,eee 
43 – 4- เมษายน 3.d4 4-,eee 4-,eee 4-,eee 3,.55 e,eee 
4. – 4f เมษายน 3.d4 4.,eee 4.,eee 4.,eee 3,.55 g,.ee 

43 – 4- พฤษภาคม 3.d4 44,eee 44,eee 44,eee 3,.55 f,eee 
4g – 34 พฤษภาคม 3.d4 44,eee 44,eee 44,eee 3,.55 f,eee 
4. – 4f มิถุนายน 3.d4 45,eee 45,eee 45,eee 3,.55 d,eee 
4a – 4. กรกฎาคม 3.d4 45,eee 45,eee 45,eee 3,.55 d,eee 
5a – 5. สงิหาคม 3.d4 45,eee 45,eee 45,eee 3,.55 d,eee 



 

 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี a,g55 บาท** 

ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 
ทา่นละ .55 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น **หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก a5 วนัก่อนการเดินทางเท่านั(น ไม่เช่นนั(นทาง
บริษทัจะไม่คืนมดัจาํไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั(งสิ( น เพราะว่าทางบริษัทไดท้าํการจา่ยค่าตั Rว
ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถี้�ถว้นก่อนการจองทวัร์
ทุกครั(ง เพื�อประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง 

 
การเดินทางในแตล่ะครั(งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 4. ท่านขึ( นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิlในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ .,555.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิlในการคืนมดั
จาํทั(งหมด เนื�องจากทางบรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตั Rวเครื�องบินเตม็ใบใหก้บัสายการบินเป็นที�เรยีบรอ้ย ยกเวน้

ค่าภาษีนํ(ามนัที�ยงัมิไดช้าํระ ค่าทวัรส์ว่นที�เหลอื กรุณาชาํระ 34 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหต ุ: ตั Rวเมื�อออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนื�องจากเงื�อนไขของสายการบิน 
 
อตัราค่าบริการนี( รวม 
� ค่าตั Rวเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน �K กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ � ท่านหรือ  U ท่าน  
� ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ    



 

 

� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ V,KKK,KKK บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราค่าบรกิารนี( ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
�ค่าทิปคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น ท่านละ .55 บาท/ทรปิ/ตอ่ท่าน *หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจ* 
�ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม f% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย a% 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  
2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทั�งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี
นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์�นๆ 
3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี�  
วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
 
เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือ
เอเจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัทอยา่งใด
อย่างหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง
เพื�อทําเรื�องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  



 

 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทั�งหมด 
ทั�งนี�  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนําเที�ยว
ใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั Rวเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซื� อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการ
ทั�งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท ดงันี�  
วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลา
ดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิgในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์� สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
2. ทวัรนี์� เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั�งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิgในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า VH ท่าน โดย
จะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย h วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่า  
และอยา่งน้อย VK วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยินดีที�จะชาํระ
ค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรา
ยนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิgไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้าชื�อ 
เลขที�หนังสือเดินทางและอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั Rวเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิไดส้่งหน้า
หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิgในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื�อใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั�งนี� บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิgไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ� นของนักท่องเที�ยวที�
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราค่าบริการนี� คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันั�น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิgในการปรับราคาค่าบริการเพิ�มขึ� น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั Rวเครื�องบิน ค่าภาษีเชื� อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน ฯลฯ  
8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านั�น 
 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึ� นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน VKK มิลลิลิตรต่อ
ชิ� น และรวมกนัทุกชิ� นไม่เกิน V,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ V ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของ
ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน
เท่านั�น  
2. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  
3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกี�ยวกับการนาํแบตเตอรี�สาํรองขึ( นไปบนเครื�องบินดงันี(  แบตเตอรี�สาํรอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตวัถือขึ� นเครื�องบินไดใ้นจาํนวนและปริมาณที�จาํกดั ไดแ้ก่ 

3.V แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ �K,KKK mAh หรือน้อยกว่า VKK Wh สามารถนําขึ� นเครื�อง
ไดไ้ม่มีการจาํกดัจาํนวน  
3.� แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้า �K,KKK - U�,KKK mAh หรือ VKK-VJK Wh สามารถนําขึ� น
เครื�องไดไ้ม่เกินคนละ � กอ้น 
3.U แบตเตอรี�สาํรองที�มีความจุไฟฟ้ามากกวา่ U�,KKK mAh หรือ VJK Wh หา้มนําขึ� นเครื�องในทุกกรณี 

4. หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
***************************************** 

 

 


