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

 บินสายการบนิ BANGKOK AIRWAYS บูตคิแอร์ไลน์บินตรง 

 สามารถใช้บริการ LOUNGE ของแอร์ไลน์ได้ทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ

 เทีย่วครบ 3 เมอืงหลกั เวยีดนามกลาง เว้-ดานัง-ฮอยอนั 

 นั่งเรือล่องแม่น า้หอม แม่น า้สายหลกัของเว้ทีม่วีฒันธรรมยาวนาน 

 ทานอาหารเยน็ทีเ่ว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพืน้เมอืง 

 ชมเมอืงฮอยอนั เมอืงโบราณทีม่ีเ่สน่ห์จนได้ขึน้ทะเบียนมรดกโลก 

 เทีย่วเมอืงดานัง เมอืงท่าส าคญัของเวยีดนามกลาง 

 อาหารครบทุกมือ้ ไม่มอีสิระทานเอง 

 รถบัสปรับอากาศ พร้อมฟรี WIFI บนรถบัส 
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-ดานัง-เมืองเว้-ล่องเรือมังกรชมแม่น า้หอม-วดัเทยีนมู่ 

08.00น นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 แถว F บางกอกแอร์เวย์ มีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับ และบริการเร่ือง

กระเป๋าเดินทาง 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 หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระ  เมือง ดานัง เป็น
เมืองใหญ่อนัดับส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอย่างรวดเร็วทั้ งขนาดและความส าคญั ตั้ งอยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสูง
ตอนกลาง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมือง เว้ ตั้งอยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตร เป็นเมืองของ
กษตัริยใ์นราชวงศเ์หวยีน ซ่ึงไดป้กครองต่อกนัมาเพียง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บุกเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่นก็เขา้มายึดครอง
บงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋สละราชสมบติั ต่อมาเมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของเวยีดนามใต ้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วน และ
ไดเ้ส่ือมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดินห์เยยีม เมืองเวดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวติัศาสตร ์วฒันธรรม เสน่หท่ี์ไร้
กาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล ้าค่ามีแบบฉบบัของตนเอง และยงัมีความงามตามธรรมชาติบนฝัง่แม่น ้าหอมดว้ย  โดยน าท่าน

เดินทาง ผ่านเสน้ทางหายเวิน ก่อสรา้งโดยเอกชนจากญ่ีปุ่นและรฐับาลฝรัง่เศสเป็นผูล้งทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. 

ท่ีเลียบชายฝัง่ทะเล ผ่านภเูขา ทอ้งทุ่งและชนบท และลอดอุโมงคท่ี์ขดุลอดใตภ้เูขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีความ

ยาว 6.28 กม. เพื่อเช่ือมระหว่างเมืองดานังกบัเมืองเว ้จากน้ันน าท่าน ล่องเรือมงักร ชมแม่

น ้าหอม แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณตน้น ้าท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้า

สายสั้นๆ ระหว่างทางจะไดพ้บเห็นหมู่บา้นชาวน ้าใหเ้ห็นอยู่เป็นระยะๆ (ใชเ้วลาล่องเรือ

โดยประมาณ 45-60 นาที)  

  

 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ วดัเทยีนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปดเหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อย
ปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพทุธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงดนตรีพืน้เมอืง 

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนคนเดินริมฝ่ังแม่น ้าหอม ซ่ึงจะมีชาวเวียดนามน าของมาขาย และชมบรรยากาศริมแม่น ้ าท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวและคน

ทอ้งถ่ินมานัง่เล่นริมน ้ า 

เข้าทีพ่กั NEW STAR HUE HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง 

วนัทีส่อง เมืองเว้-พระราชวงัเว้-สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก-ฮอยอนั-สะพานญีปุ่่น-บ้านเลขที ่101 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว้ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นท่ีรับรองเช้ือพระวงศร์ะดบัสูง
และนกัการทูตต่างประเทศ สถานท่ีจดังานฉลองส าคญั  ๆตกแต่งอยา่งวจิิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงั
ตกแต่งดว้ยน ้ ามนัคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนกัหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดิราชวงศ์
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เหวยีน  และชม สุสานจกัรพรรดติอืดึก๊ ตามบนัทึกกล่าววา่พระองคไ์ดท้รงออกแบบเองเกือบทั้งส้ิน พระเจา้ตือด๊ึกเป็นโอรสของพระเจา้
เถ่ียวตรี และเป็นจกัรพรรดิองคท่ี์ 4 แห่งราชวงศเ์หวยีนท่ีทรงครองราชยน์านถึง 36 ปี จุดเด่นของสุสานคือ อาคารไมเ้ก่าแก่ริมทะเลสาบท่ี
รายลอ้มดว้ยดอกบวั ซ่ึงพระองคท์รงใชเ้วลาวา่งในต าหนกัแห่งน้ีนิพนธ์บทกวี และพกัผ่อนหยอ่นใจดว้ยการตกปลา และอีกท่ีคือต าหนกัซุง
เคียม ท่ีเก็บรักษาเคร่ืองเรือน แจกนัและหีบเคร่ืองประดบั เลยออกไปน าไปสู่สุสานมีหินสลกัรูปชา้ง มา้ และขนุนาง ในส่วนของสุสานมีศิลา
จารึกขนาดใหญ่ท่ีกล่าวถึงพระเกียรติคุณและเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรัชสมยั และน าท่านเพลิดเพลินกบัการซ้ือของท่ี ตลาดดองบา ตลาด
ในร่มแห่งเมืองเวต้ั้งอยูติ่ดริม 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอนั ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟ ฮอยอนั

เป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดรั้บความเสียหายจากการสูร้บ

และแม่น ้ าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างข้ึนท่ีเมืองดานงัแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนท่ีสวยงาม สร้างดว้ย

ไมมี้ประตูแกะสลกัและหอ้งโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดริ้เร่ิมให้ทุนท าโครงการบูรณะ เพ่ือปกป้องเขตเมือง

เก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของสถาปัตยกรรมท่ีล ้าค่า  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่ น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคล่ืน 

ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตัุรัส ซ่ึงสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่น กบัชาวจีน   ชม จัว่ฟุกเกีย๋น บา้นประจ าตระกลูท่ีสร้างข้ึนเม่ือ

พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟกุเก้ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที ่101 

ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หนา้บา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอย

อนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท าเป็นร้านบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่ง

เห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยัหลายส่วน  รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระใหท่้านเดินชมเมือง ซ้ือ

ของท่ีระลึก ร้านคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึกว่าเมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมี

ลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าต่ืนตาทั้ ง

บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และร้านคา้ต่างๆ 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

เข้าทีพ่กั AURORA HOI AN HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีงวนัทีส่าม ดานัง-นมสัการเจ้าแม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋-ชมววิภูเขาลงิ-สนามบินดานัง- กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวยีดนาม ซ่ึงมี

ท าเลท่ีตั้งดี หนัหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรให้ช่วยปกปัก

รักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อน

แกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอยา่งลึกซ้ึง จากนั้นน าท่านชมวิวท่ี 

จุดชมวิวบนภูเขาลิง ท่ีจะมองเห็นคาบสมุทรไดอ้ยา่งชดัเจน  ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศ

ยานดานัง  
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13.35น บางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 948 น าท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  

(บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
15.15น  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

อตัราค่าบริการ 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายตุ  า่กว่า12ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทวัร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

02-04 กรกฎาคม 2559 9,999 9,999 9,999 2,500 5,999 

20-22 สงิหาคม  2559 9,999 9,999 9,999 2,500 5,999 

10-12 กนัยายน 2559 10,999 10,999 10,999 2,500 6,999 

 21-23 กนัยายน 2559 10,999 10,999 10,999 2,500 6,999 

08-10 ตลุาคม 2559 10,999 10,999 10,999 2,500 6,999 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น 

ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการ
เดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 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 มินิบาร์
ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 400บาท/ทริป/ต่อท่าน 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทตอ่ท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระ
เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั้นๆ 

การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระ
แลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงือ่นไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
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ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  
แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะ
เดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือ
ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั 
เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา
ค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน 
การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของ
บริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุก
ช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 
 

 
 
 
 
 


