
 

 

   



 

 

 
 
 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง-สะพานมังกร-คารฟ์ดราก้อน-สะพานแหง่ความรัก                                         

 ตลาดกลางคืนดานัง 
12.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร ์(VZ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอาํนวยความสะดวก 

15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร ์เท่ียวบินท่ี 

VZ962 (15.50-17.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัว

เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าสาํคญัของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมืองดานังมี

ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวัติศาสตร ์หาดทรายขาวท่ีขึน้ชื่อ วิวท่ีสวยงาม



 

 

ของภเูขาหินอ่อน รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวทั่วโลกเดินทางมาเยือนนาํ

ท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่งใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่

เมืองดานังไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเมืองดานัง ตอ้งแวะชม

ความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์น

ตาํนานท่ีพ่นนํา้จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรบัแขกบา้นแขก

เมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดบั

ตน เพื่อท่ีเมื่อเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน

แห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกัท่ีจะมาซือ้กุญแจคลอ้งใส่

สะพาน ริมแม่นํา้หาน ซึ่งมีความกวา้งใกลเ้คียงกับแม่นํา้เจา้พระยา ประดับตกแต่งดว้ยเสารูป

หวัใจ และจากสะพานแห่งนีท้างดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

พักที ่Magnolia Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 



 

 

 

 2 วัดหลินอ๋ึง-หมู่บ้านกั๊มทาน น่ังเรือกระด้ง-หมู่บ้านหนิอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลม

เซินจร่า สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผู้คน 

ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื่อ 



 

 

นอกจากนีย้งัมีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม ซึ่งมีความสงูถึง 67 เมตรสงูที่สดุในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐาน

ดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครอง

ชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาด

ใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ที่ชาวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพร

แลว้ ยงัเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้

สวยงามมากระหว่างทางแวะชมหมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลกในงาน

ฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยกนาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) 

สนุกสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้ว

ริมแม่นํา้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคือ อาชีพ

ประมง ระหว่างการลอ่งเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง 

ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตาํหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 



 

 

นาํท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รบั

การขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ซึ่งมนตเ์สน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มี

หลงัคาทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ํา้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและ

การแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระท่ีวัด

กวางตุ้ง ท่ีชาวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกว๋ียนท่ีนับถือกวนอ ูใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขาย

เป็นความสิริมงคล มีเร่ืองราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานท่ีแห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์

วัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพานญ่ีปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์อง

เมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกัน และ บา้น

โบราณ อายยุาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ของชาว

จีนเขา้เมื่อศตวรรษที่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง



 

 

โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสญัลกัษณ ์เมืองฮอยอัน เสือ้ปัก 

กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํชาติเวียดนาม) จากนัน้นาํ

ท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที ่Magnolia Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

 

 3 พพิธิภัณฑจ์าม-โบสถสี์ชมพู-น่ังกระเช้าขึน้บานาฮิลล-์หมู่บ้านฝร่ังเศส-สวนสนุกบานาฮิลล ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมพิพิธภัณฑป์ระติมากรรมจามดานงัท่ีถูกก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.

๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานท่ีเก็บรกัษาและแสดงวตัถุสิ่งของเก่ียวกบัราชอาณาจกัรจาม



 

 

ท่ีคน้พบตามพระปรางคแ์ละกาํแพงของชาวจามท่ีพิพิธภณัฑจ์ัดแสดงสิ่งประติมากรรมเก่ียวกับ

เทพฯหลายองคไ์ม่ว่าจะเป็นพระศิวะและพระพรหม พระปรางคห์มีเซินท่ีแกะสลกัอย่างประณีต

สวยงาม สตัวศ์กัดิ์สิทธิ์ และภาพชีวิตประจาํวนัของชาวจามลว้นไดร้บัการแกะสลกัอย่างประณีต

ท่ีผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้แม้ผ่านกาลเวลามาหลายรอ้ยปีจากนั้นชมโบสถ์คริสต์สีชมพู

(Danang Cathedral)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง ความพิเศษของท่ีน่ีก็คือตัวอาคารโบสถ์เป็น

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทาสีชมพอู่อนทัง้หลงั ทาํใหเ้ป็นที่สนใจของคนท่ีผ่านไปมาโบสถค์รสิตส์ ี

ชมพ ูเมืองดานงั โบสถแ์ห่งนีส้รา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และเป็นโบสถแ์ห่งเดียว

ในเมืองดานงั ทาํใหท่ี้นี่เป็นศนูยร์วมหลกัของชาวครสิตใ์นเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากบักระเชา้ไฟฟ้า ท่ียาวท่ีสดุแบบไม่

หยดุแวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทกุท่านจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกบางๆ และ



 

 

อากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยตํ่า ลงมาสมัผสักับกระเชา้ท่ีเรานั่งอยู่ จากนัน้ใหท่้านไดส้มัผสั

หมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ท่ีการก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศส

ในศตวรรษท่ี 19 บานาฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตั้งแต่สมัยท่ียังเป็น

อาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะถูกทิง้ร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมี

ชีวิตชีวาอีกครัง้ นาํท่านพบกบัวิลล่าสวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ สวน

สนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีเรียกไดว่้าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเคร่ืองเล่นต่างๆ สวน

สนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้

โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ทีไ่ม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่

ในประสาทบนภเูขา ท่านจะไดส้นกุกบัเครื่องเลน่ต่างๆ มีตัง้แต่แบบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ 



 

 

ไม่ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นตน้ 

หรือท่านเดินเลน่ถ่ายรูปไดท้กุมมุสวยๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 

พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 

กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลลไ์ม่มีห้องพักสาํหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  

***หมายเหตุ สาํหรับห้องพักบนบานาฮิลลห้์องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 

-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพ่ิม 300 บาทต่อท่าน 

-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล ์1คืน เพ่ิม 2,000 บาทต่อท่าน 

 



 

 

 4 สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม-้อุโมงคเ์ก็บไวน-์ดานัง-ตลาดฮาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้บัจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สดุในตอนนี ้

ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูที่มองเห็นจดุต่างๆ บนภเูขา หากเป็นช่วงเชา้มี

หมอกบางๆก็ เป็นภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวน

สวยสไตลฝ์รั่งเศส ที่มีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสดุบนเขาสงู รวมไป

ถึงมี โรงไวน ์Debay Wine Cellar ท่ีมีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ่้มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม นาํท่าน

ลงกระเชา้เดินทางต่อสู่ตวัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นาํท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนาม

และชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 

ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํ

ชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน

เมืองดานงั เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ไดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 

หรือเรียกอกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ963 (18.10-

19.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

19.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 27-30 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 28-31 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 29 ตลุาคม-01 พฤศจิกายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 04-07 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 17-20 พฤศจิกายน 65 14,999..- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 25-28 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 02-05 ธันวาคม 65 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 ธันวาคม 65 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

อาทิตย-์พธุ 11-14 ธันวาคม 65 13,999..- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 16-19 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 17-20 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 30 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 19,999.- 19,999- 4,000.- 



 

 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 12-15 มกราคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 13-16 มกราคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 03-06 กมุภาพนัธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 กมุภาพนัธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 09-12 กมุภาพนัธ ์66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 กมุภาพนัธ ์66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 16-19 กมุภาพนัธ ์66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 23-26 กมุภาพนัธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 24-27 กมุภาพนัธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 25-28 กมุภาพนัธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 03-06 มีนาคม 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 มีนาคม 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 09-12 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 10-13 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 16-19 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 17-20 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 18-21 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบรกิาร และหมายเหตุ

ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และ

บรษัิทฯ เมื่อท่านจองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและ

เงื่อนไขหมายเหตทุี่บริษัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  



 

 

อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  

2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งท่ีระบตุามรายการ   

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 

2,500,000บาทไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียด

อ่ืนๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

             กรมธรรม)์ 

8.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

9.     ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด  

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (1,000บาท) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ ส่วนท่ี

เหลือชาํระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 40 วันก่อนการ

เดินทาง 

2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการสาํรองท่ีนั่ ง

ภายใน 3 วนันบัจากวันจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดย

อตัโนมติั 



 

 

3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร

ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจาํ

โรงแรมเป็นต้น)  

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจาํ 50% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจาํ

โรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั อาทิการ

ล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัย

ธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย

การบิน, การนัดหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้ทัง้นีท้าง

บรษัิทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะ

ไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาต

ให ้ 



 

 

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะ

ใชห้นังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บุคคลท่ีไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็น

รายกรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ

บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของส่วนรวมเป็น

สาํคญั 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบินซึง่มีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–

10,000 บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทาํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัร ์

นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนักเกินกว่า

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 



 

 

10.  ทางบรษัิทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษัิทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะ

ใชใ้น ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษัิทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  

2. สาํหรบัท่านท่ีพักหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพักขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

3. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาํให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะ

ไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

4. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

5. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้ง

เด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและ

แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

6. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศ

จะม ี

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท่้านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

สาํหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 

 


