
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – เมืองฮอยอัน – 
สะพานญี่ปุ่ น – บ้านเลขที่ 101 – ศาลเจ้าโบราณ – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองดานัง – สะพาน
มังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น า้ฮาน 

 

06.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขอออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาเตอร์ 2 

สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
 

09.50 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD636* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 
นาที สาบการบินไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดืมบนเคร่ือง * 

11.40 น.  เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสมัภาระ หลงัจากผ่านขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมือง เมืองดานัง 
เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญัซึ่งตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและที่
ราบสงูตอนกลางของเวียดนาม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ทูโบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อ
ไฟโฟ ฮอยอันเป็นศูนย์กลางส าคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ต่อมาเมื่อฮอยอัน
ได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น า้ตืน้เขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขึน้ที่เมืองดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบ
เงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตแูกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์
ได้ริเร่ิมให้ทนุท าโครงการบรูณะ เพื่อปกปอ้งเขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรมที่ล า้ค่า 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโบราณฮอยอัน น าท่านชม สะพานญี่ปุ่ น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มี
หลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตรัุส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาว
ญ่ีปุ่ น กับชาวจีน น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่  101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลงับ้านไปจรด
ถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้า
จะท าเป็นร้านบูติก ด้านหลงัเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อ
ส่วนที่พกัอาศยัหลายส่วน  รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลึก ร้านค้า
ขายของที่ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึง่
ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าต่ืนตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า 
บ้านประจ าตระกูล และร้านค้าต่างๆ น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอนั สี่เหลี่ยม
จัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน บ้านประจ าตระกูลที่สร้างขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่
พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟกุเกีย้นที่มีแซ่เดียวกนั 
 



น าท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่ บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วง
สงครามหมู่บ้านแห่งนีเ้คยเป็นที่พกัอาศยัของทหาร อาชีพหลกัของคนที่หมู่ บ้านแห่งนีคื้อประมง ระหว่างการล่องเรือ
ท่านจะได้ชมวฒันธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี ้หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู ่เมืองดานัง ระหว่างทาง
น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน เป็นร้านขายของฝากเช่น หินอ่อน หยก เสือ้ผ้า กระเป๋า ของที่ระลกึ โดยสินค้า
ที่มีชื่อเสียงอย่างมากก็คือสินค้าจากการแกะสลกัหินอ่อน  น าท่านชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่ถูกประดบั
ตกแต่งด้วยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนีใ้ห้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ  น าท่านชม สะพานมังกร 
อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 
ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซึง่สะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงั ซึง่มีรูปปัน้
ที่มีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน า้ คล้ายๆสิงคโปร์  (วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม โดยประมาณมงักรจะพ่นน ้า 
และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที่ และงดแสดงในช่วงที่มีฝน หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านต้องการชมโชว์พ่นไฟของสะพาน
มงักรในช่วงเวลาดงักล่าว ซ่ึงเป็นเวลานอกเหนือจากการใช้บริการรถของกรุ๊ปทวัร์ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการ
เดินทางได้จากไกด์และหวัหน้าทวัร์ เพื่อเดินทางโดยตวัท่านเอง  ) อีกทัง้ท่านจะได้ชมวิวย่ามค ่าคืนของ ชมวิวแม่         
น า้ฮาน ที่มีการสร้างคล้ายอ่าวมาริที่ประเทศสิงคโปร์ 

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีฟู๊ ด/กุ้งมังกร 
พักที่  MUONG THANH GRAND DANANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เมืองดานัง – น่ังกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – สวนสนุกแฟน
ตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า สู่ เขาบานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบา
นา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊
คเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รี
สอร์ท และได้ชื่นชมกบัสดุยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดั
แห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมัยที่ฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึน้ไปบนภูเขา 
สร้างที่พัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภูมิ
เฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสหรือในตอนเช้าอาจจะต ่ากว่านัน้ น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN 

BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสดุซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตัง้อยู่ใน
ต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชดั สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิว
เขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอ่ิมหลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานังด้วยกระเช้า
ไฟฟ้าสายเดิม หลงัจากนัน้น าท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์
ฝร่ังเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะ
อยู่มมุไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกบัสมัผสับรรยากาศ



ที่สดุแสนจะโรแมนติก น าท่านชม โรงเก็บไวน์ เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลกัษณะคล้ายถ า้ที่ถูกสร้างขึน้มา ตัง้อยู่บนเขาบา
น่าฮิลส์ โดยห้องแห่งนีจ้ะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดินชมสถานที่เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่ง
เป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส์ พิเศษ...เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ซึ่งมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของ
หนงั 4D ระทกึขวญักบับ้านผีสิง เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิง้ของที่ระลกึของสวนสนกุ  

รวมค่าเข้า ค่ากระเช้าไฟฟ้า และค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอย่าง  
ยกเว้นโซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ ราคาค่าเข้า 100,000.- ดอง 

 

เคร่ืองเล่นที่ก าลงัเป็นที่ยอดฮิตส าหรับท่านที่ชื่นชอบการเล่น เกมส์ 4D และ 5D โดยแต่ละห้องของเคร่ืองเล่นจะมี
เนือ้เร่ืองที่แตกต่างกันให้ท่านได้สนุกสานกับการเล่น อาทิ เกมส์ลาคาบอย ภายในห้องเกมส์จะมีที่นั่งคล้ายอานม้า
พร้อมกับปืนให้กับท่าน ประนึงว่าท่านก าลงัขี่ม้าอยู่ และไล่ล่าศัตรู สมัผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ที่ให้ความสมจริง
แบบครบรส ที่นี่ถือเป็นอีกทางเลือกที่จะท าให้ประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดิมๆของท่านเปลี่ยนไป เสียว ตับ ไต 
ไส้ พุงกระเพื่อม ท้องไส้ป่ันป่วน ไปกบัเคร่ืองเล่น ยักษ์ตกตึก เคร่ืองเล่นที่สงูที่สุดในเคร่ืองเล่นทัง้หมด เคร่ืองจะ
ค่อยๆพาคณุขึน้ไปจุดสงูสดุด้านบน ระหว่างทางก็ปล่อยให้ชมวิวเพลินๆบนนัน้ เมื่อท่านนบั 1 2 3 (ในใจ) ทนัใดนัน้ก็
จะปล่อยท่านด่ิงพสุธาสู่พืน้ด้วยความแรงจากความสูงในสภาพไร้การควบคุมที่ท าให้คุณแทบลืมหายใจ  น าท่าน
เดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่นสงูที่สดุในเวียดนาม ซึ่ง
มีท าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอ
พรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระ
อรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติ
ธรรม  

เย็น บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่  MUONG THANH GRAND DANANG HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วันที่สาม เมืองดานัง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดของเมืองดานงั ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น า้ ด้านหน้าตลาดมี

ประติมากรรมริมแม่น า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดของแห้ง พวกปลาหมกึแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่ระลึก 
เสือ้ผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซือ้เป็นของฝาก ณ ตลาดฮานแห่งนีม้ีของฝากให้ท่านเลือกซือ้มากมายไม่ว่าจะเป็นขนม 
เสือ้ผ้าชุดชุดอ่าวหญ่าย เม็ดบวัอบแห่งกาแฟขีช้ะมด และที่เป็นของฝากที่ขึน้ชื่อส าหรับการมาเวียดนามคงหนีไม่พ้น
กาแฟ ซึง่เป็นของฝากท่ีหากมาเวียดนามแล้วไม่ซือ้คงจะไมได้นัน้คือกาแฟ อาทิ G7 Coffee ,Legend Coffee 

เดินทางเข้าสู ่ท่าอากาศยานดานัง 
12.00 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD637 

13.45 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….พร้อมความประทบัใจ 
**** หมายเหต ุโปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ****** 



 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทัวร์ 
ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

10 – 12 เมษายน 2563 12,999 3,000 7,999 

11 – 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

13,999 3,000 8,999 

12 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

14,999 3,000 9,999 

13 – 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

14,999 3,000 9,999 

14 – 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต์) 

13,999 3,000 8,999 
 

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับราคา 3,900 บาท/ท่าน 
 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนประเภทห้องพักบนบาน่าฮิลส์ ในกรณีห้องพักเต็ม 
พักเดี่ยวเฉพาะบานาฮิลส์ห้องละ 3,000 บาท 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทัง้สิน้ เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน

ก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 
 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทัง้หมด 
เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย  

ยกเว้นค่าภาษีน า้มันท่ียังมิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : เมื่อมื่การอออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ    
 ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกนัอบุติัเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทปิคนขับรถ ไกด์ท้องถ่ิน และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที่ยวต้องช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาท ต่อท่าน ภายใน 1 วนัหลงัการจอง เพื่อส ารองที่นัง่  
2. นักท่องเที่ยวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ช าระเงิน หรือ
ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นัน้ๆ 
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี ้วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ
ในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจอง
กบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารกา รขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี ้



2.1.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว 
2.1.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว 
เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วันจนัทร์ ถึงศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้สง่หน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อม
การช าระเงินมดัจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ภมูิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อบุติั เหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษี
เชือ้เพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 
 



ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุ

ชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

3. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอร่ีส ารองขึน้ไปบนเคร่ืองบินดังนี ้ แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่
กระเป๋าติดตวัถือขึน้เคร่ืองบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากดั ได้แก่ 

3.1 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไม่มีการจ ากดัจ านวน  
3.2 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 
3.3 แบตเตอร่ีส ารองที่มีความจไุฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าขึน้เคร่ืองในทุกกรณี 
4. ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใสก่ระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 
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