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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั ตังอยูบ่นฝังแมนํ่าทโูบน ใกลช้ายฝังทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทเีจรญิรุ่งเรอืงมากในชอืไฟโฟ 
ฮอยอันเป็นศนูยก์ลางสําคัญของการแลกเปลยีนวัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกับตะวันตก ตอ่มาเมอืฮอยอันไดรั้บความเสยีหาย
จากการสูร้บและแมนํ่าตนืเขนิ เมอืงท่าจงึไปสรา้งขนึทเีมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอันในปัจจุบันสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนที
สวยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิรมิใหท้นุทําโครงการบรูณะ 
เพอืปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณท์างประวตัศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทลํีาคา่ 
 

 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงโบราณฮอยอัน นําท่านชม สะพานญปีุ่ น ทสีรา้งโดยชาวญปีุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลังคามุง
กระเบอืงสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลนื ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสเีหลยีมจัตรัุส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กบัชาวจนี 
 
นําท่านเดนิทางสู่ บา้นเลขท ี101ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหนึง เป็น
สถาปัตยกรรมทสีวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชนั ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็น
ทเีก็บสนิคา้ ภายในเป็นทอียู่อาศัย มลีาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชอืมต่อส่วนทพัีกอาศัยหลายสว่น  รูปแบบของ
หลังคาทรงกระดองป ูจากนันอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซอืของทรีะลกึ รา้นคา้ขายของทรีะลกึก็จะตังอยูใ่นบา้นโบราณ บา้นเกา่
โบราณมลัีกษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและญปีุ่ น ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตนื
ตาทังบา้นเรอืน วัดวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ 
 
นําทา่นขอพร ศาลเจา้โบราณ เป็นศาลเจา้ทเีกา่แกข่องเมอืงฮอยอัน สเีหลยีมจัตุรัส ซงึสรา้งเชอืมเขตชาวญปีุ่ น กับชาวจนี 
บา้นประจําตระกลูทสีรา้งขนึเมอืพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทพีบปะของผูค้นทอีพยพมาจากฟกุเกยีนทมีแีซเ่ดยีวกนั 
 
นําท่าน ล่องเรอืกระดง้หมู่บา้นกมัทาน หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอันตังอยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่นํา ในอดตีช่วงสงคราม
หมู่บา้นแห่งนีเคยเป็นทพัีกอาศัยของทหาร อาชพีหลักของคนทหีมู่บา้นแห่งนีคอืประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมของชาวบา้น ณ หมู่บา้นแหง่นี หลังจากนันนําทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่เมอืงดานงัระหว่างทางนําท่านชม หมูบ่า้น
แกะสลกัหนิอ่อน เป็นรา้นขายของฝากเชน่ หนิอ่อน หยก เสอืผา้ กระเป๋า ของทรีะลกึ โดยสนิคา้ทมีชีอืเสยีงอย่างมากก็คอื
สนิคา้จากการแกะสลักหนิออ่น 



 
 
นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั เป็นสะพานทถีกูประดับตกแตง่ดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแหง่นีใหท้า่นไดเ้ห็นววิของ
สะพานมังกรแบบเต็มๆ  
 

 
 



 
 
นําท่านชม สะพานมงักรอีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ย
งบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชอืมตอ่สองฟากฝังของแมนํ่าฮัน เปิดใหบ้รกิารเมอื 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนืองใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซงึสะพานมังกรแหง่นีเป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซงึมี
รปูปันทมีหีัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พน่นํา คลา้ยๆสงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ โดยประมาณมงักรจะพน่นํา และพน่ไฟเป็น
เวลา 5 นาท ีและงดแสดงในชว่งทมีฝีน หมายเหต ุ: ในกรณีททีา่นตอ้งการชมโชวพ์น่ไฟของสะพานมังกรในชว่งเวลาดังกล่าว ซงึเป็นเวลา
นอกเหนือจากการใชบ้รกิารรถของกรุ๊ปทัวร ์ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางไดจ้ากไกดแ์ละหัวหนา้ทัวร ์เพอืเดนิทางโดยตัวทา่นเอง 
)อกีทังทา่นจะไดช้มววิยา่มคําคนืของชมววิแมนํ่าฮานทมีกีารสรา้งคลา้ยอา่วมารทิปีระเทศสงิคโปร ์
 

เย็น บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนซูฟีู๊ ด/กุง้มงักร 
 
พกัท ี MUONG THANH GRAND DANANG HOTELระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีอง เมอืงดานงั – นงักระเชา้ไฟฟ้า – บานาฮลิส ์– สะพานมอืยกัษ ์– สวนดอกไม ้– โรงเก็บไวน ์– สวนสนุกแฟนตาซ ี

พารค์ – วดัหลนิองึ – หาดมเีค   
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นนงักระเชา้ไฟฟ้าสู ่เขาบานาฮลิล ์ดมืดําไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็น
กระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทยีาวทสีดุในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊เมอืวันท ี9 มนีาคม ค.ศ.
2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขนึไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์ันเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้นืชมกับสดุยอดววิ
ทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทอีากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทพีักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตกของ
ดานัง ซงึการท่องเทยีวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแห่งเมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรังเศสเมอืสมัย
ทีฝรังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขนึไปบนภูเขา สรา้งทีพัก สงิอํานวยความสะดวกต่างๆ เพือใชเ้ป็นที
พักผ่อน เนืองจากทนีีมอีากาศหนาวเย็นตลอดทังปี อุณหภูมเิฉลยีทังปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสหรอืในตอนเชา้อาจจะ
ตํากว่านัน 



 
 

นําทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGEแหลง่ท่องเทยีวใหมล่่าสดุซงึอยูบ่นเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีอง
ทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตังอยูใ่นตําแหน่งทโีดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจุดทอ่งเทยีวนงึทไีดรั้บความนยิมเป็นอยา่ง
มาก ทา่นสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอมิหลังจากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู่
เมอืงดานังดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสายเดมิ 
 

 



 
 
หลังจากนันนําทา่นชม สวนดอกไมแ้หง่ความรกัหรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รังเศส ทมีดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทแีสนเย็นสบาย ทไีมว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถ
ถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมากใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทสีดุแสนจะโรแมนตกิ 
 

 



 
 
นําทา่นชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์มีลัีกษณะคลา้ยถําทถีกูสรา้งขนึมา ตังอยูบ่นเขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นีจะถูกจัด
ออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานทเีกบ็ไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานา ฮลิส ์พเิศษ...เมนบูฟุเฟ่ตน์านาชาต ิ
 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกแฟนตาซพีารค์ ซงึมเีครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสข์องหนัง 4D 
ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครอืงเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิงของทรีะลกึของสวนสนุก 
 

 
รวมคา่เขา้ คา่กระเชา้ไฟฟ้า และคา่เครอืงเลน่ภายในสวนสนุก และนอกสวนสนุกทุกอยา่ง 

ยกเวน้โซนของการจดัแสดงหุน่ขผีงึ ราคาคา่เขา้ 100,000.- ดอง 
 

 
เครืองเล่นทีกําลังเป็นทียอดฮติสําหรับท่านทีชนืชอบการเล่น เกมส ์4D และ 5Dโดยแต่ละหอ้งของเครืองเล่นจะมเีนือ
เรอืงทแีตกต่างกันใหท้่านไดส้นุกสานกับการเล่น อาท ิเกมสล์าคาบอย ภายในหอ้งเกมสจ์ะมทีนัีงคลา้ยอานมา้พรอ้มกับปืน
ใหก้ับท่าน ประนงึวา่ท่านกําลังขมีา้อยู่ และไล่ล่าศัตรูสัมผัสการเล่นเกมแนวใหม่ ทใีหค้วามสมจรงิแบบครบรส ทนีีถอืเป็น
อกีทางเลอืกทจีะทําใหป้ระสบการณ์การเล่นเกมแบบเดมิๆของท่านเปลยีนไป 
 

 เสยีว ตบั ไต ไส ้พุงกระเพอืมทอ้งไสป้นัป่วนไปกับเครอืงเลน่ยกัษต์กตกึ เครอืงเลน่ทสีงูทสีดุในเครอืงเลน่ทังหมด เครอืง
จะค่อยๆพาคุณขนึไปจุดสูงสุดดา้นบน ระหว่างทางก็ปล่อยใหช้มววิเพลนิๆบนนัน เมอืท่านนับ 1 2 3 (ในใจ) ทันใดนันก็จะ
ปลอ่ยทา่นดงิพสธุาสูพ่นืดว้ยความแรงจากความสงูในสภาพไรก้ารควบคมุททํีาใหค้ณุแทบลมืหายใจ 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิองึ นมัสการเจา้แมก่วนอมิหลนิองึแกะสลักดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่สงูทสีดุในเวยีดนาม ซงึมี
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัร ์

ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

10 – 12 เมษายน 2563 12,999 3,000 7,999 

11 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 13,999 3,000 8,999 

12 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 14,999 3,000 9,999 

13 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 14,999 3,000 9,999 

14 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 13,999 3,000 8,999 

 
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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํทงัหมดเนอืงจากทาง
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 หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการ

จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณอ์ักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื 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
ทมีวีซี่า  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 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มม่กีารจํากดัจํานวน  
3.2 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถนําขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรสํีารองทมีคีวามจไุฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มนําขนึเครอืงในทกุกรณี 
4. หา้มนําแบตเตอรสํีารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทกุกรณี 
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