
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง (ประเทศเวียดนาม) – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ป่น – บ้านเลขที่ 101 –  

          ศาลเจ้าโบราณ – หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก  

          – สะพานมังกร – ชมวิวแม่น ้าห่าน  

04.30 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขอออก ชั น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาเตอร์ 2  

              สายการบินไทย แอร์เอเชีย มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 



 

07.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD634 
     * ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที สาบการบินไม่มีบริการอาหารและเครื่องดืมบนเครื่อง * 

09.05 น.  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง เมืองดานัง เป็น
เมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลางของเวียดนาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟ 
ฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอันได้รับความ
เสียหายจากการสู้รบและแม่น้ าตื้นเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ท าให้ฮอยอันในปัจจุบันสงบเงียบ มีสภาพ
บ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ่มให้ทุนท า
โครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล้ าค่า 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอันน าท่านชมสะพานญี่ปุ่นที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้งมีหลังคามุง
กระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่นตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่นกับชาวจีน 
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูติก 
ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่ อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน  
รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ใน
บ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล และร้านค้า
ต่างๆ 
น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน 
บ้านประจ าตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเก้ียนที่มีแซ่เดียวกัน 
น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านขายของฝากเช่น หินอ่อน หยก เสื้อผ้า กระเป๋า ของที่ระลึก โดยสินค้าที่มี
ชื่อเสียงอย่างมากก็คือสินค้าจากการแกะสลักหินอ่อน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ า ในอดีตช่วงสงคราม
หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ 
น าท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิว
ของสะพานมังกรแบบเต็มๆ  
น าท่านชม สะพานมังกร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมือง
ดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ า คล้ายๆสิงคโปร์ ท่ามกลางวิวของ แม่น ้าห่าน 



  (วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมังกรจะพ่นน ้า และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที่ และงดแสดงในช่วงที่มีฝน หมาย
เหตุ : ในกรณีท่ีท่านต้องการชมโชว์พ่นไฟของสะพานมังกรในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลานอกเหนือจากการใช้บริการรถ
ของกรุ๊ปทัวร์ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางได้จากไกด์และหัวหน้าทัวร์ เพ่ือเดินทางโดยตัวท่านเอง ) 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ REGINA HOTEL / MERRY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่สอง  วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม 
ซึ่งมีท าเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพร
ให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 
องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักท่ีมีเอกลักษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม  
น าท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ าทะเลใส
สวยงาม ชายหาดนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และเรียกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว และมีรี
สอร์ตหรูผุดขึ้นหลายแห่ง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบ้านที่ท าประมงแถวๆนี้ลอยล าอยู่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บ
ภาพความประทับใจ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร 
น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ เขาบานาฮิลล์ ดื่มด่ าไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์

เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 

มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่น

ชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่ งเมืองดานัง ถูกค้นพบ

โดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17-20 

องศาเซลเซียสหรือในตอนเช้าอาจจะต่ ากว่านั้น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D 

ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก 

 

 

รวมค่าเข้า ค่ากระเช้าไฟฟ้า และค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 
ยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขี ผึ ง ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง 

 



 เครื่องเล่นที่ก าลังเป็นที่ยอดฮิตส าหรับท่านที่ชื่นชอบการเล่น เกมส์ 4D และ 5D โดยแต่ละห้องของเครื่องเล่นจะมีเนื้อ
เรื่องที่แตกต่างกันให้ท่านได้สนุกสานกับการเล่น อาทิ เกมส์ลาคาบอย ภายในห้องเกมส์จะมีที่นั่งคล้ายอานม้าพร้อม
กับปืนให้กับท่าน ประนึงว่าท่านก าลังขี่ม้าอยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ให้ความสมจริงแบบครบรส 
ที่นี่ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะท าให้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆของท่านเปลี่ยนไป  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส์ พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
พักที่ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดับ 4 ดาว 
 กรณี Room Type ของห้องพักท่ีท่านต้องการเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพักท่ีว่างให้แก่ท่านแทน โดยไม่

แจ้งให้ทราบล้วงหน้า เนื่องจากทางโรงแรมบนเขาจะแจ้งคอนเฟิร์มรูปแบบห้องให้ทางทัวร์ทราบในวันเช็คอิน 

วันที่สาม สะพานมือ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอน
เมือง – กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทอง
ทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอ่ิม 
หลังจากนั้นน าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่ าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็
สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก 
น าท่านชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะคล้ายถ้ าที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะถูก
จัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลาย
สไตล์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ า ด้านหน้าตลาดมี

ประติมากรรมริมแม่น้ าเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่ระลึก 
เสื้อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 

ณ ตลาดฮานแห่งนี้มีของฝากให้ท่านเลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นขนม เสื้อผ้าชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบัวอบแห่ง
กาแฟขี้ชะมด และที่เป็นของฝากที่ข้ึนชื่อส าหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พ้นกาแฟ ซึ่งเป็นของฝากที่หากมาเวียดนามแล้ว
ไม่ซื้อคงจะไมได้นั้นคือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee 
เดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานดานัง 

17.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่FD639 
19.35 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  



อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

04 – 06 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

13,999 3,500 9,999 

10 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,500 10,999 

13 – 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

16,999 4,500 12,999 

14 – 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

15,999 4,500 11,999 

18 – 20 เมษายน 2563 12,999 3,500 8,999 

25 – 27 เมษายน 2563 12,999 3,500 8,999 

  
เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับราคา 3,900 บาท/ท่าน 

 
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทห้องพักบนบาน่าฮิลส์ ในกรณีห้องพักเต็ม 
พักเดี่ยวเฉพาะบานาฮิลส์ห้องละ 2,000 บาท 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั งสิ น 
เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั ง 

เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ้าทั งหมด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ได้ช้าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน ้ามันที่ยังมิได้ช้าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

กรุณาช้าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 
 



หมายเหตุ : เมื่อม่ืการอออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.            ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด 
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช้าระเงินมัดจ้าเป็นเงินจ้านวน 5,000 บาท ต่อท่านเพ่ือส ารองที่นั่งภายใน 1 วนัหลงัการจอง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่

ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
     เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล 
     ประกาศ ในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท
เป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 
อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 



2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก 
    ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ 
    กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10  
    วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่อง 
    เที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
    และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อม 
    การช าระเงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ  
    และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด 
    ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหาย 
    ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
    ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อ 
    เพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้ 
    มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
 
 
 



ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. IATA ได้ก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน้าแบตเตอรี่ส้ารองขึ นไปบนเครื่องบินดังนี  แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัว
ถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณท่ีจ ากัด ได้แก่ 

3.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  
3.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึ้นเครื่องในทุกกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
 

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


