
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว – พระราชวงัเว – ตลาด
ดองบา - ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม 

07.00 น พรอมกันที่สนามบิน ทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาเตอร 2 สายการบินแอร
เอเชีย เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.45 น เหินฟาสู เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน แอรเอเชีย เที่ยวบินที ่FD 636 
12.10 น เดินทางถึง ทาอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเปาสัมภาระ หลังจากผานขั้นตอน

ศุลกากรแลว 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ขนมปงฝรังเศส สไตลเวียดนาม (บนรถ) 

นําทานออกเดินทางสู เมืองเว ต้ังอยูใจกลางของประเทศเวียดนาม อยูหางจากชายฝงทะเล 12 
กิโลเมตร เปนเมืองของกษัตริยในราชวงศเหวียน ซึ่งไดปกครองตอกันมาเพียง 33 ป ฝร่ังเศสก็บุกเขา
โจมตีเมืองเว มาถึงปพ.ศ.2488 ญี่ปุนก็เขามายึดครองบังคับใหพระเจาเบาไดสละราชสมบัติ ตอมา
เมืองเวไดกลายเปนสวนหนึ่งของเวียดนามใต ตามการแบงประเทศออกเปน 2 สวน และไดเสื่อมสลาย
ลงภายใตการปกครองของโงดินหเยียม เมืองเวดึงดูดนักทองเที่ยวเพราะมีแหลงประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม เสนหทีไ่รกาลเวลาของสถาปตยกรรมที่ล้ําคามีแบบฉบับของตนเอง และยังมีความงามตาม
ธรรมชาติบนฝงแมน้ําหอมดวย  โดยนําทานเดินทาง ผานเสนทางหายเวิน กอสรางโดยเอกชนจาก
ญี่ปุนและรัฐบาลฝร่ังเศสเปนผูลงทุนดานงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที่เลียบชายฝงทะเล ผานภูเขา 
ทองทุงและชนบท และลอดอุโมงคที่ขุดลอดใตภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความยาว 
6.28 กม. เพ่ือเชื่อมระหวางเมืองดานังกับเมืองเว  

 นําทานเดินทางสู พระราชวังเว ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจายาลอง ใชเปนที่รับรองเช้ือพระวงศระดับสูง
และนักการทูตตางประเทศ สถานที่จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน 
ผนังตกแตงดวยน้ํามันครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด ศาลเจาของ
จักรพรรดิราชวงศเหวียน 
จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการซื้อของที่ ตลาดดองบา ตลาดในรมแหงเมืองเวต้ังอยูติดริมแม
น้ําหอม  มี 2 ช้ัน ขายทั้งสินคาของที่ระลึกตางๆ และของใชประจําวัน ซึ่งจะเห็นชาวเวียดนามมา
จับจายซื้อของกันอยางคับค่ัง 

 
 
 



 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารคํ่านําทาน ลองเรือมังกรชมแมนํ้าหอม แหลงกําเนิดของแมน้ําหอมมาจากบริเวณตนน้ํา
ที่อุดมไปดวยดอกไมปาทีส่งกลิน่หอม เปนแมน้ําสายสั้นๆ บนเรือทางจะไดชมการแสดงดนตรีพ้ืนบาน 
และนักรองชาวเวียดนามที่จะมาขับกลอมบทเพลงใหทานไดสนุกสนาน (ใชเวลาลองเรือโดยประมาณ 
45-60 นาท)ี  

พักที่   ELEGENT HUE HOTEL / ASIA HUE HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สอง เมืองเว - วัดเทียนมู – สุสานจักรพรรดิไคดิงห – เมืองฮอยอัน -หมูบานแกะสลัก  
                  ลองเรือกระดงหมูบานก๊ัมทาน - สะพานญ่ีปุน - บานเลขที่ 101 – เมืองดานัง 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสู วัดเทียนมู ภายในมีเจดียทรงแปดเหลี่ยม 7 ช้ัน แตละชั้นหมายถึงชาติภพตางๆ ของ
พระพุทธเจา มีรูปปนเทพเจา 6 องคคอยปกปองเจดียแหงนี้ ภายในเจดียมีพระสังกัจจายนปดทองพระ
พักตรอ่ิมเอิบกับพระพุทธอีกสามองคอยูในตูกระจก 
จากนั้นนําทานชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห เปนเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหวาง
สถาปตยกรรมตะวันออกเขากับสถาปตยกรรมตะวันตก ดวยทรงเปนจักรพรรดิในราชวงศเหวีย
นพระองคเดียวที่ไดเดินทางไปประเทศฝร่ังเศส สุสานแหงนี้สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี 
โดยใชเวลากอสรางนานถึง 11 ป พระเจาไคดิงหเปนพระบิดาบุญธรรมของพระเจาเบาได ทรง
ครองราชยอยู 9 ป ในยุคที่ฝร่ังเศสเขามาปกครอง  ภายในมีการตกแตงอยางสวยงามดวยการใช
กระเบื้องสีปูพ้ืนจิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรในมานเมฆขนาดใหญที่วาดโดยใชศิลปนที่เขียนภาพ
ดวยเทา ประดับอยูบนเพดานกลางหองโถง สวนทางซายและขวาเปนภาพเฟรสโกอันเต็มไปดวย
สีสันที่ตกแตงดวยการฝงกระจกสีและกระเบื้องนับพันช้ิน แสดงถึงเร่ืองราวมากมายของสัตว 
ตนไม และดอกไม ตลอดจนรูปปนสําริดขนาดเทาองคจริงของพระเจาไคดิงห ซึ่งสรางที่ฝร่ังเสศ
ในป พ.ศ. 2465 ต้ังอยูบนยกพ้ืนดานบนของสุสาน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองฮอยอัน ต้ังอยูบนฝงแมน้ําทูโบน ใกลชายฝงทะเล และเปนทาเรือ
เกาที่เจริญรุงเรืองมากในช่ือไฟโฟ ฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหวางตะวันออกกับตะวันตก ตอมาเม่ือฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําต้ืน



 

เขิน เมืองทาจึงไปสรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือน
ที่สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด
ไดริเร่ิมใหทุนทําโครงการบูรณะ เพ่ือปกปองเขตเมืองเกาและอนุสรณทางประวัติศาสตรของ
สถาปตยกรรมที่ล้ําคา ระหวางทางนําทานชม หมูบานแกะสลักหินออน ซึ่งเปนหมูบานแหง
หนึ่งอยูในตัวเมืองดานังที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเร่ืองงานฝมือ การแกะสลักหินออน หิน
หยก ทานสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหลาน้ีเพ่ือเอากลับไปเปนของฝาก หรือซื้อ
กลับไปเปนของประดับในบาน 
นําทาน ลองเรือกระดงหมูบานกั๊มทาน หมูบาน
เล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา 
ในอดีตชวงสงครามหมูบานแหงนี้เคยเปนที่พัก
อาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนท่ีหมูบานแหงนี้
คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชม
วัฒนธรรมของชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้ 
จากนั้นนําทานเดินทางสูตัวเมืองโบราณฮอยอัน นําทานชม สะพานญ่ีปุน ท่ีสรางโดยชาวญ่ีปุน 
เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสรางเช่ือมเขตชาวญ่ีปุน กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน บานประจําตระกูลที่สราง
ขึ้นเม่ือพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซเดียวกัน 
นําทานเดินทางสู บานเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหนึ่ง หลังบานไป
จรดถนนอีกสายหนึ่ง เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ช้ัน 
ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย 
มีลาดเปดโลงเห็นทองฟา และมีเฉลียงเช่ือมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน  รูปแบบของหลังคา
ทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะต้ังอยู
ในบานโบราณ บานเกาโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุน ซึ่ง
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย 
ศาลาประชมคม ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ 



 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารคํ่านําทานเดินทางสู เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสีข่องเวยีดนามซึง่เติบโตอยาง
รวดเร็วทั้งขนาดและความสาํคัญซึ่งต้ังอยูระหวางชายฝงทะเลและที่ราบสงูตอนกลางของเวียดนาม 

พักที่   GALAVINA HOTEL / BANTIQUE HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 
(โรงแรมที่ดานังสวนใหญไมคอยมีหองTripleจะใชหองเปนTwinและเพิ่มเตียงเสริมแทน) 

 
 
 
 

 
 
 
วันที่สาม หาดหมีเคว – วัดหลินอ๋ึง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หาดหมีเคว เปนหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาว
ทอดยาวและน้ําทะเลใสสวยงาม ชายหาดนี้ไดรับความสนใจไปทั่วโลกในชวงสงครามเวียดนาม 
เม่ือทหารอเมริกันใชเปนพ้ืนที่พักผอนหยอนใจ และเรียกหาดนี้วาหาดไชนา หลังจากสงคราม
สิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็ เปนที่นิ ยมในหมู คนทองถิ่นและ
นักทองเที่ยว และมีรีสอรตหรูผุดขึ้นหลายแหง ซึ่งริมหาดก็จะมี
เรือกระดงของชาวบานที่ทําประมงแถวๆนี้ลอยลําอยู อิสระให
ทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ 
นําทานเดินทางสู วัดหลินอ๋ึง นมัสการเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง
แกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่ง
มีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ต้ังอยู
บนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรให
ชวยปกปกรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายวาสมปรารถนาทุก



 

ประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มี
เอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรมอยางลึกซึ้ง 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเดินทางเขาสู ทาอากาศยานดานัง 

12.40 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 637  
14.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….พรอมความประทับใจ 

*************************** 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
*** ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ *** 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
 

ผูใหญ 
หองละ  

2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุตํ่ากวา12ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุตํ่ากวา12ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 
เคร่ืองบนิ 

19 – 21 พฤษภาคม 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 7,888 
15 – 17 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888 
13 – 15 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888 
03 – 05 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,888 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท** 
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น 

ทานละ 500 บาท /ทริป/ตอทาน **หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ** 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทาง
บริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋ว
ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ่ีถวนกอนการจองทัวร
ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 



 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

กรุณาชําระมัดจาํ ทานละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาต๋ัวเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปนที่เรียบรอย ยกเวน

คาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชาํระ 21 วันกอนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ : ต๋ัวเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล 
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถ่ิน ทานละ 500 บาท/ทริป/ตอทาน *หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ* 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  



 

2. นักทองเที่ยวตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยว
ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว(ผูมีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือแจงยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยว (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ 
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และ
หนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว
ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการ
ทั้งหมด   
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน 
 
 



 

เงื่อนไขและขอกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกทาน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  
และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ
คาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรา
ยินดีที่จะใหบริการตอไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ 
เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเที่ยวที่
มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ
เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 
7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ คาตั๋วเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
 
 
 
 



 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอ
ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนํา
ออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของ
ดังกลาวมีขนาดบรรจุภณัฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเก่ียวกับการนําแบตเตอร่ีสํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอร่ีสํารอง
สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเคร่ืองบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก 

3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่อง
ไดไมมีการจํากัดจํานวน  
3.2 แบตเตอร่ีสํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้น
เคร่ืองไดไมเกินคนละ 2 กอน 
3.3 แบตเตอร่ีสํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเคร่ืองในทุกกรณี 

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเคร่ืองในทุกกรณี 
***************************************** 

 

 


