
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮิลล-์หมูบ้่านฝร่ังเศส-สวนสนุก 

 พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล ์
08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ (PG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความ

สะดวก 

10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี PG947 

(10.55-12.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัวเมือง

ดานัง(Danang) เมืองท่าสาํคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความ

หลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวัติศาสตร ์หาดทรายขาวท่ีขึน้ชื่อ วิวท่ีสวยงามของภูเขาหิน

อ่อน รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ที่ทาํใหน้กัท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ท่ียาวท่ีสุดแบบไม่หยุด

แวะพักมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศ

เย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยตํ่า ลงมาสมัผสักบักระเชา้ท่ีเรานั่งอยู ่จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัหมู่บ้านฝร่ังเศส

(French Village) ท่ีการก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 19 บานา

ฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะ

ถูกทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้ นาํท่านพบกับวิลล่าสวยงาม

แบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีเรียกไดว่้าเป็นเหมือนดิสนีย์

แลนดข์องเวียดนามมีเคร่ืองเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปาร์ค(Fantasy Park) (รวมค่า



 

 

เครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านได้

เพลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ในปราสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นุกกับเคร่ืองเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบ

เด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมกึยกัษ ์ยิงปืน เครื่อง

เลน่ 3D 4D 5D เป็นตน้ หรือท่านเดินเลน่ถ่ายรูปไดท้กุมมุสวยๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 

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 

 2 บานาฮิลล-์สะพานมอื-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์ก็บไวน-์เจ้าแม่กวนอิม-สะพานมงักร 



 

 

 คารฟ์ดราก้อน-สะพานแพ่งความรัก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้บัจดุถ่ายรูปเก๋ๆ ท่ีฮิตที่สดุในตอนนี ้ดา้นหนา้

ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูท่ีมองเห็นจดุต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอกบางๆก็ เป็น

ภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีทัง้

ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine 

Cellar ท่ีมีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ่้มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม นาํท่านลงกระเชา้เดินทางต่อสูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า 

สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหารใหญ่

ของวัดเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนีย้ังมีรูปป้ันเจา้แม่



 

 

กวนอิม ซึ่งมีความสงูถึง 67 เมตรสงูท่ีสดุในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหลงัให้

ภูเขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยังมีหิน

อ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ี

ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหน่ึงจุดที่

สามารถมองวิว เมืองดานงัไดส้วยงามมาก นาํท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่ง

ใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานังไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่ท่ีมาเมืองดานงั ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชมคารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพาน

มังกรทองเป็นสตัวใ์นตาํนานท่ีพ่นนํา้จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์้อนรับ

แขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้า

ประดบัตน เพื่อท่ีเมื่อเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายรา่งเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ  

 ชมสะพานแห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกัท่ีจะมาซือ้กุญแจคลอ้ง

ใส่สะพาน ริมแม่นํา้หาน ซึ่งมีความกวา้งใกลเ้คียงกับแม่นํา้เจา้พระยา ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ 

และจากสะพานแห่งนีท้างดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตาํหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 



 

 

พักที ่Luxury Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

 3 ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน น่ังเรือกระด้ง-หมูบ้่านหนิอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง 

หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่นํา้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศัยของ

เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอัน

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํท่ีพายเรือมาเคาะกัน

เป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนัน้เดินทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้าน

แกะสลักหนิอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินอ่อน หินหยก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

นาํท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมไดร้บัการขึน้

ทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ท่ีบา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรง

กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ํา้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชม

ย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ีวัดกวางตุ้ง ท่ีชาวจีน(กวางตุง้) 

ฟกุเกว๋ียนท่ีนบัถือกวนอ ูใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิรมิงคล มีเร่ืองราวของสาม

ก๊กลอ้มรอบสถานท่ีแห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพาน

ญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเชื่อว่าถกูสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้

ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียังคง

เหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เมื่อศตวรรษท่ี17 ใหท่้านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิง

สินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสญัลกัษณ ์เมืองฮอยอนั 



 

 

เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํชาติเวียดนาม) จากนัน้นาํ

ท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ ด อิ่มอร่อย และกุ้งมังกร) 

พักที ่Luxury Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

  

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

นาํท่านสู่ตลาดฮาน(Han Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาว

ไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมือ

อนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจาํชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้

เป็นท่ีระลึกมากมายเพื่อฝากคนท่ีบา้น นาํทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพื่อเดินทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้บัอทิธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียก

อกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 



 

 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี PG948 (13.35-15.30) 

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

15.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

เสาร-์องัคาร 04-07 กมุภาพนัธ ์66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 กมุภาพนัธ ์66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 18-21 กมุภาพนัธ ์66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

อาทิตย-์พธุ 05-08 มีนาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

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

อาทิตย-์พธุ 02-05 เมษายน 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พธุ-เสาร ์ 05-08 เมษายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

อาทิตย-์พธุ 09-12 เมษายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 15-18 เมายน 66 20,999.- 20,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 28 เมษายน -01 พฤษภาคม 66 18,999.- 18,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 18,999.- 18,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 06-09 พฤษภาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 13-16 พฤษภาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 20-23  พฤษภาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 27-30 พฤษภาคม 66  16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 01-04 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 03-06 มิถนุายน 66 18,999.- 18,999.- 4,000.- 



 

 

อาทิตย-์พธุ 04-07 มิถนุายน 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 มิถนุายน 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 15-18 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 17-20 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999..- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 24-27 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 29 มิถนุายน-02 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 01-04 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 06-09 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 08-11 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 13-16 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 15-18 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 20-23 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 22-25 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 27-30 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 29 กรกฎาคม -01 สิงหาคม 66 19,999.- 19,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตทุัง้หมด

อย่างละเอียดทุกขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบรษัิทฯ เมื่อท่าน

จองทวัร ์และชาํระเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมายเหตทุี่บริษัทฯ

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 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 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 1,000,000บาท

ไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไปตามเงื่อนไข

แห่งกรมธรรมฯ์  

7.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

             กรมธรรม)์ 

8.     นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

9.     ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระท่ีเกินกว่าท่ีสายการบินกาํหนด  

6. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (1,000บาท) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการชาํระ 



 

 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 7,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมัดจาํแลว้เท่านัน้ ส่วนท่ีเหลือ

ชาํระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ชาํระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 3 วนั

นบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

3. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้ 

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

ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร ์

ทัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจาํ 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจาํโรงแรม

เป็นต้น)  

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

โรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์

-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัค่าใชจ้่าย100%  

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, 

การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด , 

แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะคาํนึงถึง 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นสาํคญั  



 

 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 

ทรพัยส์ินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท่ี้ตัง้ครรภ,์เด็กอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท่ี้นั่งวิลแชร์

หรือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษัิทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง 

รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิท จึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นสาํคญั 

8. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษ

ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลบั

ท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาํตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 

บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่ระบบของสายการ

บินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร

ยืนยนัจากทางสายการบิน  



 

 

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอคาํยืนยันว่าทัวรน์ั้น

สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9.  นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 

1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีท่ีบริษัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใชใ้น 

ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษัิทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  

2. สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

3. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และ

หอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละ

ชัน้  

4. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ

เหมาะสม  

5. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจ

เป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไม่มีอ่างอาบนํา้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆและแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  

6. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิตํ่าเคร่ืองปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท่้านจะตอ้งนาํสมัภาระ

ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  



 

 

สาํหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


