
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮลิล-์หมู่บ้านฝร่ังเศส-สวนสนุก 
(พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮลิล)์ 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อาํนวยความสะดวก หลงัจาก Check In และโหลดสมัภาระแลว้ ใหท้่านอิสระใชบ้ริการเลาจข์อง
บางกอกแอรเ์วย ์

10.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ 

 



 
 
 
 
 

เท่ียวบนิท่ี PG947 (10.55-12.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง บริการอาหาร
แบบ Snack Box (หรือจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง) 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัว
เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าสาํคญัของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมืองดานงัมี
ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวตัิศาสตร ์หาดทรายขาวท่ีขึน้ช่ือ วิวท่ีสวยงามของ

ภเูขาหินออ่น รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ท่ีทาํใหน้กัทอ่งเท่ียวทั่วโลกเดนิทางมาเยือน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ท่ียาวท่ีสุดแบบไม่
หยดุแวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกบางๆ และ
อากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยตํ่า ลงมาสัมผสักับกระเชา้ท่ีเรานั่งอยู่  จากนัน้ใหท้่านไดส้ัมผัส



 
 
 
 
 

หมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ท่ีการก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสใน
ศตวรรษท่ี 19 บานาฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมยัท่ียงัเป็นอาณา
นิคมของฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะถกูทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  
นาํทา่นพบกบัวิลลา่สวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ 
สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ท่ีเรียกไดว้่าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นตา่งๆ สวน
สนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนกุ ยกเวน้ยกเวน้โซน
ของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึ ้งที่ไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ใน
ประสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นกุกบัเครื่องเล่นตา่งๆ มีตัง้แตแ่บบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่

ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมึกยกัษ ์ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นตน้ หรือ
ทา่นเดนิเลน่ถ่ายรูปได ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 
พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 



 
 
 
 
 

 

 
กรณีลูกค้าเดนิทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮลิลไ์ม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตยีง  

***หมายเหตุ ส าหรับห้องพักบนบานาฮลิลห์้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
-ห้อง Family Superior (เตยีง 2ช้ัน 1เตยีง, เตยีงใหญ่ 1เตยีง) เพิม่ 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดีย่วบนบานาฮลิล ์1คืน เพิม่ 2,000 บาทต่อท่าน 

 

   2 บานาฮลิล-์สะพานมอื-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์ก็บไวน-์ฮอยอัน-เมืองเก่า 
  (พักโรงแรม Memories Hoi An Resort ระดับ4ดาว โรงแรมส่วนตัวเกาะกลางแม่น า้) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้ับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตท่ีสุดในตอนนี ้
ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูท่ีมองเห็นจดุตา่งๆ บนภเูขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอก



 
 
 
 
 

บางๆก็ เป็นภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์
ฝรั่งเศส ท่ีมีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดช่ืนสดุบนเขาสงู รวมไปถึงมี โรงไวน ์
Debay Wine Cellar ท่ีมีอโุมงคใ์ตด้นิไวบ้ม่ไวน ์ใหเ้ก็บภาพอยา่งสวยงาม 
นาํทา่นลงกระเชา้เดนิทางตอ่สูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,
ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 
นาํท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ซึ่งมนตเ์สน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลงัคา
ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอันสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ํา้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการ
แกะสลกั ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ี วัดกวางตุ้ง ท่ี
ชาวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกว๋ียนท่ีนบัถือกวนอู ใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริ
มงคล มีเรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานท่ีแห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรวั์ดกวนอู ศาล
เจา้ชมุชนชาวจีน 



 
 
 
 
 

ชมสะพานญ่ีปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเช่ือว่าถูกสรา้งเพ่ือ
เช่ือมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เม่ือศตวรรษท่ี17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
แห่งความประทบัใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออัน
วิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ ์เมืองฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกียบไมแ้กะสลัก 
ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจาํชาติเวียดนาม) นาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรมส่วนตวัเกาะกลางแม่นพ้

ฮอยอนั 
พักที ่Memories Hoi An Resort โรงแรมบนเกาะกลางแม่น า้ส่วนตัว ระดับ 4ดาว 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 
 พาทุกท่านชมโชว์สดุอลงัการ ที่ไดร้บัรางวลัสวยระดบัโลก(ในรีสอร์ทที่พกั) โรงละครกลางแจง้ Hoi 

An Impression Theme Park ที่มีชื่อว่า ความทรงจ าแห่งเมืองฮอยอัน เป็นโชว์ที่แสดงถึง
วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ เรื่องราวของเมืองฮอยอนั โดยมีการจัดแสงสีเสียงแบบอลงัการ และ
ใชน้กัแสดงชายและหญิงมากกวา่ 500 ชีวติ ใหท้า่นชืน่ชมโชวต์ามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 

 

3 ฮอยอัน-ฮอยอันอมิเพรสช่ัน-น่ังเรือกระด้ง-วัดหลินอึง๋-สะพานมังกร-หาดหมีเค 
(พักโรงแรม Muong Thanh Luxury Hotel ระดับ5ดาว โรงแรมตดิริมทะเล) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่สวนสนุกฮอยอันอิมเพรสช่ัน(Hoi An Impression Park) เป็นlสวนสนกุท่ีใหญ่
ท่ีสดุแหง่หนึ่งในเวียดนามท่ีมีพืน้ท่ีของกิจกรรมถึง 5 โซน ไดแ้ก่ โซนเครื่องเล่นหวาดเสียว กิจกรรมใน
รม่ สวนนํา้ สวนสตัว ์และอ่ืนๆ เครื่องเล่นท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอนัดบัตน้ๆ เช่น Tourbillion Fast & 
Furious, Tree Swing และ Swiss Tower สูง 85 เมตร แตห่ากใครไม่ชอบความหวาดเสียวของ
เครื่องเล่นสามารถเขา้สมสวนสตัวท่ี์ถกูสรา้งขึน้มาเพ่ือเลียนแบบท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติของสตัว์
ชนิดตา่งๆ  
 
 



 
 
 
 
 

นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านก๊ัมทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือ
กระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่นํา้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ี
พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมานาํท่ี
พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet Dasushi (บุฟเฟ่ สไตลญ่ี์ปุ่น เสิรม์พร้อม 
ซาชิมิ หลากหลายอย่าง)  

นาํทา่นสกัการะองคเ์จ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยู่แหลมเซินจรา่ 
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหาร
ใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต์่างๆ ตามความเช่ือ นอกจากนีย้งัมีรูปป้ัน
เจา้แม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร 
ยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอก
ชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนีน้อกจาก
เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจดุท่ีสามารถมองวิว เมืองดานงัไดส้วยงามมาก  
 
 
 



 
 
 
 
 

นาํทา่นชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่งใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ี
เมืองดานงัไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเมืองดานงั ตอ้งแวะชมความ
สวยงาม และชมคารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็นสตัวใ์นตาํนานท่ีพ่น
นํา้จากปากคลา้ยกบัเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนสุาวรียต์อ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึ่ง
คารฟ์ดรากอ้นนีมี้ความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้าประดบัตน เพ่ือท่ีเม่ือเติบ
ใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก(Love 

Bridge Da Nang) เป็นท่ีนิยมของหนุม่สาวคูร่กัท่ีจะมาซือ้กญุแจคลอ้งใส่สะพาน ริมแม่นํา้หาน ซึ่งมี
ความกวา้งใกลเ้คียงกบัแม่นํา้เจา้พระยา ประดบัตกแตง่ดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนีท้าง
ดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ 
นาํทกุท่านเดินทางสู่ชายหาดหมีเค(My Khe Beach) เป็นชายหาดสีขาวท่ีทอดยาวเป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร ซึ่งชายหาดแห่งนีอ้ดีตสมยัสงคราม ทหารเอริกนัท่ีเคยมาใชชี้วิตอยู่ท่ีเวียดนามส่วน
ใหญ่ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ปัจจบุนัชายหาดแห่งงนีเ้ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราและสปา ให้
ทกุทา่นอิสระในการเดนิเลน่ท่ีบรเิวณชายหาด ตดิกบัโรงแรม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกร 



 
 
 
 
 

พักที ่Muong Thanh Luxury Hotel Danang โรงแรมตดิริมทะเล ระดับ 5ดาว 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
หรือ พักที ่Grand Tourane Hotel, Danang โรงแรมตดิริมทะเล ระดับ 5ดาว 



 
 
 
 
 

   4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้
ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํชาติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลกึมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบา้น นาํทานเดนิทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั 
เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหมี่) ขนมปังเวียดนามทีไ่ดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ
เรียกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG948 (13.35-15.30) 
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง บริการอาหารแบบ Snack Box (หรือจนกว่าจะมี
การเปลีย่นแปลง) 

15.30 น. เดนิทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 08-11 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 
พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 24-27 กนัยายน 65 18,999.- 18,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 22-25 ตลุาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 29 ตลุาคม-01 พฤศจิกายน 65 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 19-22 พฤศจิกายน 65 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 03-06 ธนัวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 10-13 ธนัวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 



 
 
 
 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพ่ือความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
             กรมธรรม)์ 
8.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     คา่นํา้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิกาํหนด  
6. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (1,000บาท) ตลอดการเดนิทาง 
 



 
 
 
 
 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 7,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  ส่วนท่ี

เหลือชาํระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการ
เดนิทาง 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 
3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน
ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิการล่าชา้

ของสายการบนิ,การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขา
ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายทอ่งเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะ
คาํนงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นสาํคญั  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 



 
 
 
 
 

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือ เดนิทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ท่ีตัง้ครรภ,์เด็กอายุต ํ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
สาํคญั 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวันเดินทาง

กลบัทา่น จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบินซึ่งมีคา่ใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแตร่ะบบของสาย
การบนิน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  
5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้  
6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  
7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบนิเป็นผูก้าํหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 



 
 
 
 
 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเทา่เดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบรษิัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน)  
2. สาํหรบัทา่นท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
3. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยูค่นละชัน้  

4. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

5. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย  
6. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้นั  
7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 30 วนั 
 

 
 
 
 


