
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

 

 

 

ลดอีกทา่นละ 700 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผา้รกัโลก/พดั/หมวก) 

 บินสายการบิน VIETNAM AIRLINESบินตรง 

 เที่ยวครบ 3 เมืองหลกั เวียดนามกลาง ดานงั-เว-้ฮอยอนั  

 ชมอุโมงค ์Hai Van ที่มีความยิง่ใหญ่ อลงักาล 

 ชมทะเล Tam Giang เป็นทะเลสาบนํ้ากร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

 ชมพระราชวงัไดโนย้ แหล่งท่องเที่ยวที่ไดร้บัการข้ึนเป็นมรดกโลก 

 นัง่เรือล่องแม่นํ้าหอม แม่นํ้าสายหลกัของเวท้ี่มีวฒันธรรมยาวนาน 

 เพลิดเพลินไปกบั บานาฮิลล ์ซ่ึงเป็นการนัง่กระเชา้ที่ยาวที่สุดในเวียดนาม 

 เที่ยวเมืองดานงั เมืองท่าสาํคญัของเวียดนามกลาง 

 เที่ยวชมเมืองฮอยอนั เมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการข้ึนทะเบียนจาก UNESCO 

 อาหารครบทุกม้ือ ไม่มีอิสระทานเอง 
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วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ ) 

22.30 น. นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว L เวียดนามแอร์

ไลน์  มีเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบั และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรบับตัรท่ี นัง่บน

เคร่ืองบิน 

วนัที่สอง ดานงั – เมืองลงัโก – เว ้– วดัเทียนมู่ – พระราชวงัไดโนย้ – ล่องเรอืมงักรแม่นํ้าหอม 

01.45 น. เวียดนามแอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี VN620 นําท่านเหิรฟ้าสู่ ดานงั  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  

03.20 น. รบัคณะจากสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานงั)  นําท่านผ่าน

ด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากน้ันนําท่านข้ึนรถโคช้ปรบัอากาศ  จากน้ันเดินทาง

ไปเมืองเว ้ ตามเสน้ทางหมายเลข 1A ท่ีเรียบตามชายฝัง่ทะเลตะวนัตก ท่านจะไดร้อด

อุโมงค ์Hai Van ท่ีมีความยิง่ใหญ่ อลงักาลเป็นงานก่อสรา้งแหง่ภาคความภมิูใจของวิศวกร 

กรรมกรชาวเวียดนาม ท่านจะไดช้มและบนัทึกภาพของอุโมงคท์างบกท่ีมีความยาว 6280 

เมตรพาลอดภเูขา จากน้ันนําท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ํากร่อยท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เอเชียเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียงกุง้ ปลา จาํนวนมาก ชมวิวท่ีสวยงามของอ่าว

ทะเล Lang Co เป็นหน่ึงในสิบอ่าวสวยงามท่ีสุดในโลกเป็นพ้ืนท่ีชาวเวียดนามใชใ้นการเล้ียง

หอยเพื่อการผลิตมุ  ระหว่างทางนาํท่านเขา้สูร่สีอรท์ LANGCO แวะรบัประทานอาหาร

และทาํธุระสว่นตวั 

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ พรอ้มทาํธุระสว่นตวั 

08.00 น. จากนั้นนาํท่านเดินทางตอ่เขา้สูเ่มืองเว้  ระหวา่งทางแวะพกัผ่อนรบัทานกาแฟขึ้ นช่ือของ

เวียดนามและชมผลิตภณัฑท่ี์ผลิตมาจากเยื้ อไมไ้ผ่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมใหม่ประเทศฝรัง่เศสท่ีมี

ขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา กลัน่กรองเพื่อจะออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็น

สินคา้ต่างๆท่ีมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ จากน้ันนําท่านเขา้สู่  วดัเทียนมู่ ไหวพ้ระขอพรเจดีย์

เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย ์ 8 เหล่ีอม สงู 8 ชั้น ซ่ึงตั้งอยูบ่นฝัง่ซา้ยของแม่น้ําหอม  พรอ้มเร่ือง

เล่ามากมายเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ณ.ท่ีแหง่น้ี ยงัเป็นท่ีเก็บรถออสตินสีฟ้าคนั

ประวติัศาสตรท่ี์โลกตอ้งจารึกเน่ืองมาจากมีพระจีนขบัรถออสตินคนัประวติัศาสตรท่ี์โชวอ์ยู่

ท่ีวดัน้ีไปราดน้ํามนัเผาตวัเองประทว้งรฐับาลเวียดนามท่ีทาํลายพุทธศาสนา  และเก็บภาพ

แหง่ความประทบัใจริมแม่น้ําหอม  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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จากน้ันนําท่าน พระราชวงัไดโนย้  ชมพระราชวงัโบราณแหง่สุดทา้ยของเวียดนาม 

UNESCO ประกาศให ้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นท่ีประทบั ท่ีทาํการของระบบพระราชวงค์

สุดทา้ยของประเทศเวียดนามคือพระราชวงเหงียนมีพระองคท์ั้งหมด 13 องคท่ี์ไดข้ึ้ นมาถือ

ครองราช น์ นับตั้งแต่ ค. ศ 1802 จนถึง ค. ศ 1945มีสถาปัตย กรรม ท่ีสวยงาม ใหญ่โต 

อลงัการเป็นอยา่งยิง่ ท่านจะไดช้มครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวงัไดแ้ก่ กาํแพงรอบ

นอกป้องกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกวา่ “กิงถัน่” ท่ีทาํการของพระองคก์บัเสนาธิการและแม่ทบั 

ทอ้งพระโรงท่ีเรียกวา่นครจกัรพรรด์ิ “ไถหวา่” และส่วนท่ีสาํคญัมากท่ีสุดของพระราชวงัคือ

พระราชวงัตอ้งหา้ม เป็นท่ีประทบัของพระองค ์พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรบัใชเ้ป็น

ขนัที ท่ีเรียกกนัวา่ ”ต๋ือกัม๋ถัน่”  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหาร นําคณะเดินทางลง เรอืมงักรล่องเรอืแม่นํ้าหอม  พรอ้มรบัฟังดนตรีกาเหวบ่น

เรือ ชมบรรยากาศยามคํา่คืนของเมืองหลวงเก่า แสง สี เสียง ชมความคลาสสิคของ 

สะพานไอเฟล   ซ่ึงออกแบบโดย Mr. Gustave Eiffle ซ่ึงเป็นคนเดียวกบัท่ีออกแบบหอไอ

เฟลท่ีกรุงปารีส ฝรัง่เศส แต่คนไทยมกัเรียกวา่ “สะพานเจ็ดสี” เพราะจะมีการเปิดไฟสลบั

แสงสี ซ่ึงมีเฉพาะวนัเสาร ์อาทิตยเ์ท่าน้ัน   

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกัเมืองเว ้ณ โรงแรม Ngoc Huong /  New Star /  Duy Tan หรอื

เทียบเท่าระดบั*** 

วนัที่สาม  สุสานจกัรพรรดิ ไคดิงห ์– เมืองฮอยอนั – หมู่บา้นหินอ่อน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

จากน้ันนําท่าน ชม สุสานจกัรพรรดิ ไคดิงห ์( Kai Dinh) ซ่ึงเป็นสุสานท่ีองคจ์กัรพรรดิ  

องคท่ี์ 12 สรา้งขึ้ นและถือวา่เป็นสุสานท่ีงดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสรา้งท่ีมีลวดลาย

อ่อนชอ้ย ผสมผสานกบัความงามของภาพตกแต่งผนังดว้ยกระเบ้ืองสี ซ่ึงเป็นศิลปะของชาว

เวียดนามโดยเฉพาะท่ีไดร้บัการตกทอด  มานับพนัปี และภาพเขียนอนัวิจิตรบรรจงท่ีฝ้า

เพดานท่ีศิลปินบรรจงใชพู้ก่นัวาดดว้ยเทา้ (จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สูเ่มืองฮอยอนั 

ระยะทางประมาณ 130 กม)  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั เท่ียวชมเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมไดร้บัการข้ึน

ทะเบียนจาก UNESCO มนตเ์สน่หอ์ยูท่ี่บา้นโบราณซ่ึงอายุเก่าแก่กวา่ 200 ปี มีหลงัคา ทรง

กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนั ซ่ึงเป็น สถาปัตยกรรมท่ีไม่ซํ้าแบบทั้งในดา้นศิลปะ

และการแกะสลกั ชมยา่นการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอนั ไม่
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อนุญาตใหน้าํรถใหญ่เขา้ไป ดงันั้นการเดินชมเมืองจงึเป็นวิธีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด**  นํา

ชมสะพานญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซ่ึงเชื่อวา่ถูกสรา้งเพื่อเช่ือมคนในชุมชน

หลากหลายเชื่อชาติเขา้ดว้ยกนั  ชม พิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ ชุมชน

ชาวจนี  และ บา้นโบราณ  อายุยาวนานกวา่ 200 ปี ซ่ึงสรา้งในแบบผสมผสาน

สถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลือเขา้เม่ือศตวรรษท่ี 17 จากน้ันนําท่านผ่านชม  ภูเขาหินอ่อน   

Marble Mountains  และนําชม หมู่บา้นหินอ่อน  ท่ีมีแหล่งวตัถุดิบหินอ่อนเน้ือดี  และชา่ง

แกะสลกัฝีมือประณีต ส่งออกจาํหน่าย ทัว่โลก  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านเขา้สูท่ี่พกัเมืองดานงั ณ โรงแรม Bien Vang /  Nhu Minh /  Hoang Dai หรอื

เทียบเท่า*** 

วนัที่สี ่ ดานงั- เจา้แม่กวนอิม ณ วดัวดัหลิงอิ๋ง -ตลาดฮาน-บานาฮิลล-์สนามบินดานงั-กรุงเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

นําท่านชมไปนมสัการองค ์เจา้แม่กวนอิม ณ วดัวดัหลิงอิ๋ง  ท่ีชาวเมืองดานังเคารพนับถือ 

ท่ีไดส้รา้งขึ้ นตามหลกัศาสตร์  ฮวงจุย้เพ่ือป้องกนัพายุท่ีจะพดัเขา้มาสู่เมืองดานัง และนําชม

ประวติัความเป็นมาของอาณาจกัรจามในพิพิธภณัฑจ์าม ประวติัศาสตรค์วามเป็นมาของ

ศิลปะแบบจามท่ีเกิดขึ้ นในเวียดนาม ไดเ้วลาสมควร นําท่านไปละลายทรพัยท่ี์  ตลาดฮาน 

เป็นตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ  เส้ือ

เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า  สินคา้พ้ืนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมือ

อนัวิจิตร  โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจาํชาติ

เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันนําท่านเยอืนภเูขา บานาฮิลล์ (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท)   เพลิดเพลิน

กบัการนัง่กระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภเูขาและสายหมอกสมัผสั

อากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดปีชมวิวทิวทศัท่ีสายงามของภเูขาฮายเวิ่น  เก็บภาพแหง่ความ

สวยงาม  ซ่ึงสมยัก่อนชาวฝรัง่เศสตั้งใจจะสรา้งเป็นเมืองต่างอากาศอีกแหง่หน่ึงของ

เวียดนาม บนภเูขามีรีสอรท์หอ้งพกั รา้นอาหารและเคร่ืองเล่นต่างๆท่ีรอใหท่้านไปร่วมสนุก  

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทาง สูส่นามบิน Danang International Airport เตรยีมตวั

เดินทางสูก่รุงเทพฯ 

19.30 น. นาํท่านนาํสู่ สนามบินดานงั 
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22.55 น. เวียดนามแอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี VN621 นําท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

00.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง)  

อตัราค่าบริการ 
 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ ํา่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

04-07 สงิหาคม 2559 11,900 11,900 11,900 2,000 7,900 

11-14 สงิหาคม 2559 12,900 12,900 12,900 2,000 7,900 

25-28 สงิหาคม2559 11,900 11,900 11,900 2,000 7,900 

29 กนัยายน-02 ตลุาคม 59 11,900 11,900 11,900 2,000 7,900 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ทา่นละ 500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น*** 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน

ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

 

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)์ 
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อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

เง่ือนไขการชาํระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก

ปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบริษัทไม่รบัยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงเพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง นอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะ

หกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนําเท่ียวใหแ้ก่

นักท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

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. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการ

ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบั

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทาง

บริษัทกาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํ

นําหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษัทจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือ

การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
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แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท 

และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบ

เท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 


