
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ - ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิ– เมอืงดานงั – เมอืงเว – พระราชวงัเว – ตลาด

ดองบา - ลองเรอืมงักรชมแมน้าํหอม 

08.00 น. พรอมกันที ่สนามบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 แถว F บางกอกแอรเวย 

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ได

บริเวณชั้น 3 ของสายการบินสุวรรณภูมิ กอนเวลา BOADING TIME 

11.00 น. เหินฟาสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่

PG947 



 

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ หลังจากผาน

ขั้นตอนศุลกากรแลว นําทานออกเดินทางสู เมืองเว ตั้งอยูใจกลางของประเทศเวียดนาม 

อยูหางจากชายฝงทะเล 12 กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียน ซึ่งได

ปกครองตอกันมาเพียง 33 ป ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามา

ยึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมาเมืองเวไดกลายเปนสวนหนึ่งของ

เวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และไดเสื่อมสลายลงภายใตการปกครอง

ของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร วัฒนธรรม เสนหที่

ไรกาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ล้ําคามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตาม

ธรรมชาติบนฝงแมน้ําหอมดวย  โดยนําทานเดินทาง ผานเสนทางหายเวิน กอสรางโดย

เอกชนจากญี่ปุนและรัฐบาลฝรั่งเศสเปนผูลงทุนดานงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบ

ชายฝงทะเล ผานภูเขา ทองทุงและชนบท และลอดอุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาที่ยาวที่สุดใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาว 6.28 กม. เพื่อเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว  

 นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเชื้อพระ

วงศระดับสูงและนักการทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตร

สวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตงดวยน้ํามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนัก

หลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของจักรพรรดิราชวงศเหวียน 

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในรมแหงเมืองเวตั้งอยูติด

ริมแมน้ําหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ และของใชประจําวัน ซึ่งจะเห็น

ชาวเวียดนามมาจับจายซื้อของกันอยางคับคั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหารค่ํานําทาน ลองเรือมังกรชมแมน้ําหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจาก

บริเวณตนน้ําที่อุดมไปดวยดอกไมปาที่สงกลิ่นหอม เปนแมน้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชม

การแสดงดนตรีพื้นบาน และนักรองชาวเวียดนามที่จะมาขับกลอมบทเพลงใหทานได

สนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 45-60 นาที)  

พักที ่  ELEGENT HUE HOTEL / ASIA HUE HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 



 

วนัทีส่อง เมืองเว - วดัเทยีนมู – สสุานจกัรพรรดไิคดงิห – เมอืงฮอยอนั -หมูบานแกะสลกั - 

สะพานญีปุ่น - บานเลขที ่101 – เมืองดานงั 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ 

ของพระพุทธเจา มีรูปปนเทพเจา 6 องคคอยปกปองเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมีพระสังกัจ

จายนปดทองพระพักตรอิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก 

จากนั้นนําทานชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสาน

ระหวางสถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ดวยทรงเปนจักรพรรดิ

ในราชวงศเหวียนพระองคเดียวที่ไดเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแหงนี้สรางดวย

คอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี โดยใชเวลากอสรางนานถึง 11 ป พระเจาไคดิงหเปนพระ

บิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได ทรงครองราชยอยู  9 ป ในยุคที่ฝรั่งเศสเขามา

ปกครอง  ภายในมีการตกแตงอยางสวยงามดวยการใชกระเบื้องสีปูพื้นจิตรกรรมฝา

ผนังภาพมังกรในมานเมฆขนาดใหญที่วาดโดยใชศิลปนที่เขียนภาพดวยเทา ประดับ

อยูบนเพดานกลางหองโถง สวนทางซายและขวาเปนภาพเฟรสโกอันเต็มไปดวยสีสันที่

ตกแตงดวยการฝงกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้น แสดงถึงเรื่องราวมากมายของสัตว 

ตนไม และดอกไม ตลอดจนรูปปนสําริดขนาดเทาองคจริงของพระเจาไคดิงห ซึ่งสราง

ที่ฝรั่งเสศในป พ.ศ. 2465 ตั้งอยูบนยกพื้นดานบนของสุสาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ตั้งอยูบนฝงแมน้ําทูโบน ใกลชายฝงทะเล และ

เปนทาเรือเกาที่เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟ ฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความ

เสียหายจากการสูรบและแมน้ําตื้นเขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําให

ฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลัก

และหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไดริเริ่มใหทุนทําโครงการ

บูรณะ เพื่อปกปองเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของสถาปตยกรรมที่ล้ํา

คา ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหงหนึ่งอยูในตัว

เมืองดานังที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเรื่องงานฝมือ การแกะสลักหินออน หินหยก 

ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหลานี้เพื่อเอากลับไปเปนของฝาก หรือ

ซื้อกลับไปเปนของประดับในบาน 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญี่ปุน ที่สรางโดย

ชาวญี่ปุน เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรง

กลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรสั ซึ่งสรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุน กับชาวจีน ชม จั่วฟุ

กเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของ

ผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเห

วียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เปน

สถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต 

ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลาดเปด

โลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน  รูปแบบของหลังคา

ทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึก

ก็จะตั้งอยูในบานโบราณ บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจาก

จีนและญี่ปุน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้ง

บานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคา

ตางๆ 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร … (เมนพูเิศษ! กุงมงักร) 

หลังอาหารค่ํานําทานเดินทางสู เมอืงดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่ง

เติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคญัซึ่งตั้งอยูระหวางชายฝงทะเลและทีร่าบสูง

ตอนกลางของเวยีดนาม 

พักที ่  GALAVINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 

(โรงแรมที่ดานังสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเปนTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน) 

 

 

 

 

 



 

 

วนัทีส่าม หาดหมีเคว – วดัหลนิอึง๋ - ตลาดฮาน - สนามบนิดานงั – กรงุเทพฯ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หาดหมีเคว เปนหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาด

ทรายขาวทอดยาวและน้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรับความสนใจไปทั่วโลก

ในชวงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใชเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจ และเรียก

หาดนี้วาหาดไชนา หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เปนที่นิยมในหมูคนทองถิ่น

และนักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมีเรือกระดงของ

ชาวบานที่ทําประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

นําทานเดินทางสู วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจาแม

กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญ

ยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเล

ที่ตั้งดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชน

ภู เข า  ตั้ ง อ ยู บ น ฐ า น ด อ ก บั ว ส ง า ง า ม 

ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปก

ปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนา

ทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลาน

วัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลัก

ที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุก

อยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยาง

ลึกซึ้ง 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาด

ของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมี

ประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปนหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแหง พวกปลาหมึกแหง

ปรุงรส กุงแหง และของที่ระลึก เสื้อผาตางๆ ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝาก สมควร

แกเวลานําทานเดินทางเดินทางเขาสู ทาอากาศยานดานัง 

13.40 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 948  

(สายการบิน BANGKOK AIRWAYS มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

15.20 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความ

ประทับใจ 

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



 

** หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จาหนาทีท่กุครัง้กอน

ทาํการออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท หรอื เวลาบนิ โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร *** 

 

 

 

 

 

 

อตัราคาบรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ผูใหญ 

หองละ  

2-3 ทาน 

1 เดก็ 2 ผูใหญ 

เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํกวา

12ป) 

1 เดก็ 2 ผูใหญ  

เดก็ไมมเีตยีง 

(เดก็อายตุ่าํกวา

12ป) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร 

ไมรวมตัว๋ 

เครือ่งบนิ 

29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,588 

01 – 03 มถินุายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,588 

22 – 24 มถินุายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,588 

26 – 28 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 6,888 

14 – 16 กนัยายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 6,888 

20 – 22 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 7,888 

21 – 23 ตลุาคม 2561 12,888 12,888 12,888 2,500 7,888 

08 – 10 พฤศจกิายน 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 6,888 

06 – 08 ธนัวาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 6,888 

29 – 31 ธนัวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 3,000 10,888 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 18,888 18,888 18,888 3,000 10,888 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ป 3,900 บาท** 

คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกทองถิน่ 

ทานละ 500 บาท /ทรปิ/ตอทาน **หวัหนาทวัรแลวแตความพงึพอใจ** 

 



 

 

ในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไม

คืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการ

บินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทาน

เอง 

 

การเดนิทางในแตละครัง้จะตองมผีูโดยสารจาํนวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจาํนวน

ดงักลาว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

กรณุาชาํระมดัจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืมดัจาํทัง้หมด เนื่องจากทางบรษิทัฯ ไดชาํระคาตัว๋เครือ่งบนิเตม็ใบใหกบัสายการบนิเปนที่

เรยีบรอย ยกเวนคาภาษนี้าํมนัทีย่งัมไิดชาํระ คาทวัรสวนทีเ่หลอื กรณุาชาํระ 21 วนักอนการ

เดนิทาง 

 

หมายเหต ุ: ตัว๋เมือ่ออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

อตัราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

คาทิปคนขบัรถ ไกดทองถิ่น ทานละ 500 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ* 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่น่ัง  



 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวนัเดินทางอยางนอย 21 

วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็ค

ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร

การยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทาง

บริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณใีดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท

อยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน

ประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการ

ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระ

แลว 

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการ

นําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight 

หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงิน

มัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 

 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง

สําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหาก



 
ทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพ่ิมจากการทีม่ีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา

นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยว

หรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให

สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัท

จะคํานึงถึงความปลอดภยัของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  

เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปด

สนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทาน

ละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส

กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่

สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มคีวามจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน  

3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํา

ขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน 

3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องใน

ทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 


