
 

 

 

 

1 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 

 

 

 

พเิศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักโลก/พดั/หมวก) 

 บินสายการบิน BANGKOK AIRWAYS บูติคแอร์ไลน์บินตรง 

 สามรถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ได้ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 

 เทีย่วครบ 3 เมืองหลกั เวยีดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอนั 

 น่ังเรือล่องแม่น า้หอม แม่น า้สายหลกัของเว้ทีม่ีวฒันธรรมยาวนาน 

 ทานอาหารเย็นทีเ่ว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพืน้เมือง 

 น่ังกระเช้าขึน้-ลง ภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา 

 ชมเมืองฮอยอนั เมืองโบราณทีม่ี่เสน่ห์จนได้ขึน้ทะเบียนมรดกโลก 

 เทีย่วเมืองดานังเมืองท่าส าคัญของเวยีดนามกลาง 

 อาหารครบทุกมือ้ ไม่มีอสิระทานเอง 

 รถบัสปรับอากาศ พร้อมฟรี WIFI บนรถบัส 
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมือง เว้-พระราชวงัเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก 

08.00น นัดหมายคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ มีเจา้หน้าท่ีคอย

ตอ้นรับ และบริการเร่ืองกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน  

11.00น บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 947 น าท่านเหิรฟ้าสู่ ดานัง  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  

ทุกท่านสามารถไปใช้บริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK 

AIRWAYS ได้บริเวณช้ัน 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ ก่อนเวลา 

BOADING TIME 

12.35น เดินทางถึง ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ  

เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวยีดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญั ตั้งอยูร่ะหวา่ง

ชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูงตอนกลาง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง เว้ ตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่่างจาก

ชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของกษตัริยใ์นราชวงศเ์หวียน ซ่ึงไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บุก

เขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายึดครองบงัคบัให้พระเจา้เบาได๋สละราชสมบติั ต่อมาเมืองเวไ้ด้

กลายเป็นส่วนหน่ึงของเวียดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และไดเ้ส่ือมสลายลงภายใตก้ารปกครอง

ของโงดินห์เยียม เมืองเวดึ้งดูดนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เสน่ห์ท่ีไร้กาลเวลาของ

สถาปัตยกรรมท่ีล ้ าค่ามีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแม่น ้ าหอมดว้ย โดยน าท่าน

เดินทาง ผ่านเส้นทางหายเวนิ ก่อสร้างโดยเอกชนจากญ่ีปุ่นและรัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 

108 กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผา่นภูเขา ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงค์ท่ีขุดลอดใตภู้เขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเช่ือมระหวา่งเมืองดานงักบัเมืองเว ้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ยาลอง 
ใชเ้ป็นท่ีรับรองเช้ือพระวงศร์ะดบัสูงและนกัการทูตต่างประเทศ สถานท่ี
จดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนัง
ตกแต่งด้วยน ้ ามันคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนักหลายหลัง 
อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดิราชวงศเ์หวยีน  และชม สุสานจักรพรรดิ
ตือดึ๊ก ตามบนัทึกกล่าวว่าพระองค์ไดท้รงออกแบบเองเกือบทั้งส้ิน พระเจา้ตือด๊ึกเป็นโอรสของพระเจา้เถ่ียวตรี
และเป็นจกัรพรรดิองคท่ี์ 4 แห่งราชวงศเ์หวียนท่ีทรงครองราชยน์านถึง 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไม้
เก่าแก่ริมทะเลสาบท่ีรายลอ้มดว้ยดอกบวั ซ่ึงพระองคท์รงใชเ้วลาวา่งในต าหนกัแห่งน้ี 
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นิพนธ์บทกวี และพกัผ่อนหย่อนใจดว้ยการตกปลา และอีกท่ีคือต าหนกัซุงเคียม ท่ีเก็บรักษาเคร่ืองเรือน แจกนั

และหีบเคร่ืองประดบั เลยออกไปน าไปสู่สุสานมีหินสลกัรูปช้าง มา้ และขุนนาง ในส่วนของสุสานมีศิลาจารึก

ขนาดใหญ่ท่ีกล่าวถึงพระเกียรติคุณและเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรัชสมยั จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคนเดินริมฝ่ัง

แม่น ้าหอม ซ่ึงจะมีชาวเวียดนามน าของมาขาย และชมบรรยากาศริมแม่น ้ าท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินมา

นัง่เล่นริมน ้า 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงดนตรีพืน้เมือง 

  เข้าทีพ่กั NEW STAR HUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 

วนัทีส่อง เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น า้หอม-วดัเทยีนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอนั-สะพานญีปุ่่นบ้านเลขที ่101 – เมือง ฮอย

อนั 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น ้าหอม แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณ

ต้นน ้ าท่ีอุดมไปด้วยดอกไม้ป่าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้ าสายสั้ น  ๆ

ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นหมู่บา้นชาวน ้ าให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ (ใช้เวลา

ล่องเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) จากนั้นน าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมี

เจดีย์ทรงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของ

พระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี ภายในเจดีย์

มีพระสังกจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพุทธอีกสามองค์อยู่

ในตูก้ระจก และน าท่านเพลิเพลินกบัการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาดใน

ร่มแห่งเมืองเวต้ั้งอยู่ติดริมแม่น ้ าหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินคา้ของท่ี

ระลึกต่างๆ และของใชป้ระจ าวนั ซ่ึงจะเห็นชาวเวยีดนามมาจบัจ่ายซ้ือของกนัอยา่งคบัคัง่ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกล้ชายฝ่ัง

ทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟ ฮอยอนัเป็น

ศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบั

ตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดรั้บความเสียหายจากการสู้รบและแม่น ้ า
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ต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างข้ึนท่ีเมืองดานังแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนท่ี

สวยงาม สร้างดว้ยไมมี้ประตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ไดริ้เร่ิมให้

ทุนท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรมท่ีล ้าค่า  

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เป็น
รูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน ตรง
กลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กบั
ชาวจีน   ชม จ่ัว 
ฟุกเกี๋ยน บา้นประจ าตระกูลท่ีสร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนต

รันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 

ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหน่ึง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นร้านบูติก ดา้นหลงั

เป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลาย

ส่วน  รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซ้ือของท่ีระลึก ร้านคา้ขายของท่ี

ระลึกก็จะตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดินชมเมืองก็จะรู้สึกวา่เมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ 

รวมไปถึงไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้ง

บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และร้านคา้ต่างๆ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  เข้าทีพ่กั AURORA HOI AN HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 

วนัทีส่าม ฮอยอนั-น่ังกระเช้าขึน้-ลง บานาฮิลล์-วดัลงิห์อึง้-Fantasy Park-หาดมีเค-ตลาดฮาน ดานัง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านนัง่กระเชา้สู่ บานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกบัววิทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้

บานาฮิลล์ เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็น

ระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลก ไดรั้บการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 

9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึง

สถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และไดช่ื้นชมกบั
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สุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวนัตกของดานงั ซ่ึงการท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์ คือ ดาลดั

แห่งเมืองดานงั ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมยัที่ฝร่ังเศสเป็นเจา้อาณานิคม จึงไดม้ีการสร้างถนนข้ึน

ไปบนภูเขา สร้างท่ีพกั ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นท่ีพกัผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเยน็

ตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดลิงห์อึ้ง วดัเก่าแก่บนยอดเขาสูงกว่าระดบัน ้ าทะเล ประมาณ 1,400 เมตร 

นมสัการพระพุทธรูป และท่านยงัสามารถชม สวนดอกไม้

แบบฝร่ังเศส ถ่ายรูปกับดอกไม้นานาพนัธ์ุในมุมแบบพา

โนรามา 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบ

บุฟเฟ่ต์)  

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK (ไม่รวมบัตรค่าเข้าหรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะ

เลือกซ้ือบตัรเขา้สวนสนุก ราคาบตัร ท่านละ 29 USD สามารถซ้ือ

ไดท่ี้หน้างาน ณ วนัเดินทาง ) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ 

เช่น ทา้ทายความมนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมส์

สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึก

ของสวนสนุก ไดเ้วลาน าท่านนัง่กระเชา้กลบัสู่ดานงั   

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ หาดมีเค  หาดทรายสีขาวสวยงามซ่ึง
ทอดตวัอยู่บนชายฝ่ังทะเล เป็นบริเวณท่ีทหารอเมริกันรู้จกักันดี 
เพราะใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจในสมยัสงครามเวียดนาม การ
เล่นกระดานโต้คล่ืนกลายเป็นกีฬาทางน ้ ายอดฮิตประจ าหาดน้ี 
ปัจจุบนัหาดน้ีก็เตม็ไปดว้ยโรงแรมหรูหราและสปา 
มากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของ

ชาวประมงท่ีมีจุดเด่นท่ีใชเ้รือกระดง้ในการหาปลา  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้ม

แม่น ้า ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น ้ าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของท่ีระลึกให้เลือก

ซ้ือ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  เข้าทีพ่กั NHU MINH BEACH HOTEL หรือระดับใกล้เคียง 
 

วนัที่สี ่ดานงั-นมสัการเจา้แม่กวนอิม วดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบินดานงั- กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่น

สูงท่ีสุดในเวยีดนาม ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดวกบวัสง่างาม 

ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 

ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ี

ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลึกซ้ึง จากนั้นน าท่านชมวิวท่ี จุดชมวิวบน

ภูเขาลงิ ท่ีจะมองเห็นคาบสมุทรไดอ้ยา่งชดัเจน  

ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดานัง 

13.35น บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 948 น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.15น  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็กมี
เตียง 
(เด็กอายุต  ่ากวา่12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุต  ่ากวา่12ปี) 

พกัเด่ียว
เพิ่ม 

ราคาทวัร์ 
ไม่รวมตัว๋ 
เคร่ืองบิน 

06-09 กรกฎาคม 2559 12,900 12,900 12,900 3,500 8,900 
15-18 กรกฎาคม 2559 12,900 12,900 12,900 3,500 8,900 
20-23 กรกฎาคม 2559 12,900 12,900 12,900 3,500 8,900 
 29กรกฎาคม-1สิงหาคม 59 12,900 12,900 12,900 3,500 8,900 
10-13 สิงหาคม 2559 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 
19-22 สิงหาคม 2559 12,900 12,900 12,900 3,500 8,900 
16-19 กนัยายน 2559 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
30กนัยายน-3ตุลาคม 59 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
05-08 ตุลาคม 2559 13,900 13,900 13,900 3,500 9,900 
21-24 ตุลาคม 2559 14,900 14,900 14,900 3,500 10,900 

 

** ราคาเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียว
หรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆให้
ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจอง
กบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ  
2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้  
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้าย
จริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การ-
3. จองท่ีพกัฯลฯ การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
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Extra Flight กบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


