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โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแหง่นีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซงึมี
รูปปันทีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นนํา คลา้ยๆสงิคโปร์ท่ามกลางววิของ แม่นําห่าน(วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม 
โดยประมาณมังกรจะพ่นนํา และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาท ีและงดแสดงในชว่งทมีฝีน หมายเหตุ : ในกรณีทที่านตอ้งการชมโชวพ์่นไฟของ
สะพานมงักรในชว่งเวลาดังกลา่ว ซงึเป็นเวลานอกเหนอืจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางไดจ้ากไกด์
และหัวหนา้ทัวร ์เพอืเดนิทางโดยตัวทา่นเอง ) 
 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 
พกัท ี GRAND JEEP HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 

 
 
วนัทสีอง เมอืงเว ้– วดัเทยีนมู ่– พระราชวงัเว ้– นงัรถสามลอ้– เมอืงฮอยอนั – อสิระชอ้ปปิงถนนคนเดนิฮอยอนั  
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นสู ่วดัเจดยีเ์ทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลยีม 7 ชนั แตล่ะชนัหมายถงึชาตภิพตา่ง  ๆของพระพทุธเจา้ มรีปูปันเทพเจา้ 6 องค์
คอยปกป้องเจดยีแ์ห่งนี ภายในเจดยีม์พีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพักตรอ์มิเอบิกับพระพุทธอกีสามองคอ์ยู่ในตูก้ระจกจากนันนพท่าน
เดนิทางสูเ่ขาบานาฮลิส ์ระหวา่งทางนําทา่นชมสนิคา้พนืเมอืง OTOP จากวสัดเุยอืไผ ่และรา้นไขม่กุ 
 



 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทสีรา้งขนึในสมัยพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทรัีบรองเชอืพระวงศร์ะดับสงูและนักการทตูตา่งประเทศ สถานที
จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตง่อย่างวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งดว้ยนํามันครังสแีดงและลวดลายสทีอง มตํีาหนักหลาย
หลัง อทุยาน วัด ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศเ์หวยีนและยังเป็นททํีาการของระบบราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนาม คอืราชวงศ์
เหงยีน มกีษัตยิ ์13 องคท์ไีดข้นึครองราชย ์นับตังแตปี่ ค.ศ.1802-1945  
 

 



นําทา่น นงัรถซโิคล ่ชมเมอืงเว ้ซงึรถซโิคลนี่เป็นอกีหนงึสญัญาลักของการมาเยอืนประเทศเวยีดนาม ใหท้า่นไดช้มบรเิวณโดยรอบของ
เมอืงเวอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 
 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั ตังอยูบ่นฝังแม่นําทโูบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทเีจรญิรุ่งเรอืงมากในชอืไฟโฟฮอยอัน
เป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตก ตอ่มาเมอืฮอยอันไดรั้บความเสยีหายจากการ
สูร้บและแมนํ่าตนืเขนิ เมอืงทา่จงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทสีวยงาม 
สรา้งดว้ยไมม้ปีระตูแกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิให ้ทุนทําโครงการบูรณะ เพือ
ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณท์างประวัตศิาสตรข์อง 
 

 



คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 
พกัท ี PHO HOI HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

จากนันอสิระทา่น ถนนคนเดนิฮอยอนั ชมเมอืงฮอยอันเพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศเมอืงเกา่ทแีวดลอ้มไปดว้ยโคมไฟหลากสี
สวยงาม ม่านสามารถเดนิเล่น หรือเล่นเลอืกซอืสนิคา้ทอ้งถนิอทโิคมไฟของประดับตกแต่งบา้น เสอืผา้ กระเป๋า สามารถ
เดนิทางไดด้ว้ยตัวทา่นเอง สามารถสอบถามการเดนิทางไดจ้ากหัวหนา้ทัวรแ์ละไกดท์อ้งถนิ 
 

วนัทสีาม ลอ่งเรอืกระดง้หมูบ่า้นกมัทาน – เมอืงโบราณฮอยอนั – สะพานญปีุ่ น – ศาลเจา้โบราณ – บา้นเลขท ี101 – นงั
กระเชา้ไฟฟ้า – เขาบานาฮลิส ์– สวนสนุกแฟนตาซ ีพารค์ – สวนดอกไม ้– สะพานมอื – โรงเก็บไวน ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีช่วงสงคราม
หมู่บา้นแห่งนีเคยเป็นทพัีกอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทหีมู่บา้นแห่งนีคอืประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมูบ่า้นแหง่น ี 
 

 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามุง
กระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง 

 



 
 
นําท่านขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี 
บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟกุเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกนั  
 
นําท่านเดนิทางสู ่บา้นเลขท ี101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง หลังบา้นไปจรดถนนอกีสายหนึง เป็น
สถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็น
ทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมต่อส่วนทพัีกอาศัยหลายส่วน รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองป ูจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยู่ในบา้นโบราณ ยงิเดนิ
ชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีมเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลัีกษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกันอยา่งน่าตนืตาทังบา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู 
และรา้นคา้ตา่งๆ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
นําทา่น นงักระเชา้ไฟฟ้า สู ่เขาบานาฮลิล ์ดมืดําไปกบัววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิล์
เป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมอืวันท ี9 มนีาคม 
ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้นืชมกบัสดุยอด
ววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตก
ของดานัง ซงึการท่องเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอื
สมัยทฝีรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทพัีก สงิอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใชเ้ป็นที
พักผ่อน เนืองจากทีนีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลียทังปี ประมาณ 17-20องศาเซลเซยีสหรอืในตอนเชา้
อาจจะตํากว่านัน 
 
จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซงึมเีครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก 
 



 
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุก 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขผีงึ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 

 

 
 
 เครืองเล่นทีกําลังเป็นทียอดฮติสําหรับท่านทีชนืชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5Dโดยแต่ละหอ้งของเครืองเล่นจะมเีนือ

เรอืงทแีตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีนัีงคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืน
ใหก้ับท่าน ประนงึวา่ท่านกําลังขมีา้อยู่ และไล่ล่าศัตรู สัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทใีหค้วามสมจรงิแบบครบรส ทนีีถอืเป็น
อกีทางเลอืกทจีะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลยีนไป 



 
 

นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGEแหลง่ท่องเทยีวใหมล่่าสดุซงึอยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยูใ่นตําแหน่งทโีดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดทอ่งเทยีวนงึทไีดรั้บความนยิมเป็นอยา่ง
มาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอมิ 
 

 



 
 
หลังจากนันนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกัหรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทไีมว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถ
ถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทสีดุแสนจะโรแมนตกิ 

 

 
 
นําทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์มีลัีกษณะคลา้ยถําทถีกูสรา้งขนึมา ตังอยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นีจะถูกจัด
ออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทเีกบ็ไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 



 
  
คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บนบานา ฮลิส ์พเิศษ เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 
พกัท ี MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL ระดบั 4 ดาว 
 กรณี Room Type ของหอ้งพักททีา่นตอ้งการเต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงหอ้งพักทวีา่งใหแ้กท่า่นแทนโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

เนอืงจากทางโรงแรมบนเขาจะแจง้คอนเฟิรม์รูปแบบหอ้งใหท้างคณะทราบในวันเชค็อนิ 
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 หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทาํการออกตวัเนอืงจากสาย
การบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร  
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

09 – 12 เมษายน 2563 14,999 4,500 10,999 

10 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 16,999 4,500 12,999 

11 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 18,999 4,500 14,999 

12 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 18,999 4,500 14,999 

13 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 17,999 4,500 13,999 

 

เด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบัราคา 4,900 บาท/ทา่น 
 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ 
และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนประเภทหอ้งพกับนบานา่ฮลิส ์ในกรณีหอ้งพกัเต็ม 

พกัเดยีวเฉพาะบานาฮลิสห์อ้งละ 3,000 บาท 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ชน่นนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัร์

ทกุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 

 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมด เนอืงจากทาง

บรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ: เมอืมกืารอออกตวัเครอืงบนิแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 

 
 
 



อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง   
 คา่ประกนัอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ(กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  
คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  
2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซไีม่
ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิาร
เดนิทางในทัวรนั์นๆ 
3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 
น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณอ์ักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารกา รขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
พรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทงัหมด 

ทังนี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ หรอื
ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาลประกาศในปีนันๆ
ถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 



3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทยีว
หรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีมม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศ
ทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าททีางบรษัิทกําหนด
เพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทางและ
อนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา 
ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนบีรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทาง
บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ 
เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับ
ราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ คา่ประกนัภัยสาย
การบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากบัเทา่นัน 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

3. IATA ไดก้าํหนดมาตรการเกยีวกบัการนําแบตเตอรสํีารองขนึไปบนเครอืงบนิดงันแีบตเตอรสํีารองสามารถนําใสก่ระเป๋าตดิตัวถอื
ขนึเครอืงบนิไดใ้นจํานวนและปรมิาณทจํีากดั ไดแ้ก ่

3.1 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000mAhหรอืนอ้ยกวา่ 100Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000mAhหรอื 100-160Whสามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000mAhหรอื 160Whหา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
 

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


