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 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ดานงั-กระเชา้ขึน้บานาฮลิล-์หมูบ่า้นฝร ัง่เศส-สวนสนุก 

  (พกัโรงแรม Mercure ระดบั4ดาว บนบานาฮลิล)์ 

 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์

  สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 

  สะดวก หลังจาก Check In และโหลดสมัภาระแลว้ ใหท้า่นอสิระใชบ้รกิารเลาจข์องบางกอกแอรเ์วย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ PG947 

  (10.55-12.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง บรกิารอาหารแบบ Snack Box 

  (หรอืจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง) 
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12.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ผ่านตวัเมอืง

  ดานงั (Danang) เมอืงทา่ส าคัญของเวยีดนามกลาง และหมูบ่า้นชาวประมง เมอืงดานังมคีวาม 

  หลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่วมากประวัตศิาสตร ์หาดทรายขาวทีข่ ึน้ชือ่ ววิทีส่วยงามของภูเขาหนิ

  ออ่น รวมถงึรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วโลกเดนิทางมาเยอืน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์(BanaHills) ตืน่เตน้ตืน่ตากบักระเชา้ไฟฟ้า ทีย่าวทีส่ดุแบบไมห่ยดุ

แวะพักมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกบางๆ และอากาศ

เย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต า่ ลงมาสมัผัสกบักระเชา้ทีเ่ราน่ังอยู ่ 
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จากนัน้ใหท้า่นไดส้มัผัสหมูบ่า้นฝร ัง่เศส (French Village) ทีก่ารกอ่สรา้งไดร้ับแรงบันดาลใจมาจาก

หมูบ่า้นของฝรั่งเศสในศตวรรษที ่19 บานาฮลิลแ์ตเ่ดมิเคยเป็นเมอืงตากอากาศของเวยีดนามตัง้แตส่มัย

ที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะถูกทิง้รา้งและไดร้ับการปรับโฉมใหก้ลับมาสวยงามและมี

ชวีติชวีาอกีครัง้  

 

น าทา่นพบกบัวลิลา่สวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วัด รา้นอาหาร คาเฟ่ 

 

 

สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีเ่รยีกไดว้า่เป็นเหมอืนดสินียแ์ลนดข์องเวยีดนามมเีครือ่งเลน่ต่างๆ สวนสนุก

บานาฮลิลแ์ฟนตาซปีารค์ (Fantasy Park) (รวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการ

จัดแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่มร่วมในรายการ) ใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสวนสนุกทีซ่อ่นอยูใ่นประสาทบนภเูขา 

ท่านจะไดส้นุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบเด็กๆ จนถึงตื่นเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่ว่าจะเป็น รถบัม้ 

TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมกึยักษ์ ยงิปืน เครือ่งเลน่ 3D 4D 5D เป็นตน้ หรอืทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูได ้
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาต)ิ 

พกัที ่  Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดบั 4ดาว 

  https://www.mercure-danang-banahills-french-village.com/ 

 

กรณีลกูคา้เดนิทาง 3 ทา่น โรงแรมบนบานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น และไมม่กีารเสรมิเตยีง  

***หมายเหต ุส าหรบัหอ้งพกับนบานาฮลิลห์อ้งพกัครอบครวั 3 ทา่น *** 

-หอ้ง Family Superior (เตยีง 2ช ัน้ 1เตยีง, เตยีงใหญ ่1เตยีง) เพิม่ 300 บาทตอ่ทา่น 

-เลอืกเฉพาะพกัเดีย่วบนบานาฮลิล ์1คนื เพิม่ 2,000 บาทตอ่ทา่น 

 

 2 บานาฮลิล-์สะพานมอื-สวนดอกไม-้อโุมงคเ์ก็บไวน-์ฮอยอนั-เมอืงเกา่ 

  (พกัโรงแรม Memories Hoi An Resort ระดบั4ดาว โรงแรมสว่นตวัเกาะกลางแมน่ า้) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านชมสะพานมอืสทีอง (Golden bridge) พลาดไม่ไดก้ับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ  ทฮีติทีส่ดุในตอนนี ้

ดา้นหนา้ของสะพานมอืสทีองจะเป็นภาพมมุสงูทีม่องเห็นจดุตา่งๆ บนภเูขา หากเป็นชว่งเชา้มหีมอกบางๆ

ก็ เป็นภาพทีส่วยงามดังจนิตนาการ ชมสวนดอกไม ้Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส 

ที่มีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชืน่สุดบนเขาสูง รวมไปถงึมี โรงไวน ์Debay 

Wine Cellar ทีม่อีโุมงคใ์ตด้นิไวบ้ม่ไวน ์ใหเ้ก็บภาพอยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

https://www.mercure-danang-banahills-french-village.com/
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น าทา่นลงกระเชา้เดนิทางตอ่สูต่ัวเมอืงดานัง 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูสดุฟินเวยีดนามตน้ต าหรบั แหนมเนอืง,เฝอ,ขนม

  เบือ้งญวน,ขนมจนีหมป้ิูง) 

 

น าทา่นชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนั (Hoi An Ancient Town) ซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโก ซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายเุกา่แกก่ว่า 200 ปี มหีลังคาทรง

กระดองป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอนัสถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ที่ชาวจีน

(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสริิมงคล มี

เรือ่งราวของสามกก๊ลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี้  

ชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอ ูศาลเจา้ชมุชนชาวจนี 
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ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพือ่เชือ่ม

คนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกนั  

 

 

และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของ

ชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง

โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสญัลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋า

ปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) น าท่านเดนิทางเขา้ทีพั่ก

โรงแรมสว่นตัวเกาะกลางแมน่พ้ฮอยอนั 

พกัที ่  Memories Hoi An Resort โรงแรมบนเกาะกลางแมน่ า้สว่นตวั ระดบั 4ดาว 

  https://hoianmemoriesresort.com/en/ 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

  พาทกุทา่นชมโชวส์ดุอลังการ ทีไ่ดร้ับรางวัลสวยระดับโลก (ในรสีอรท์ทีพั่ก) โรงละครกลางแจง้ Hoi 

  An Impression Theme Park ทีม่ชี ือ่วา่ ความทรงจ าแหง่เมอืงฮอยอนั เป็นโชวท์ีแ่สดงถงึ 

  วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์เรือ่งราวของเมอืงฮอยอนั โดยมกีารจัดแสงสเีสยีงแบบ อลังการ และใช ้

  นักแสดงชายและหญงิมากกวา่ 500 ชวีติ ใหท้า่นชืน่ชมโชวต์ามอธัยาศัย 

  https://hoianimpression.vn/ 

 

https://hoianmemoriesresort.com/en/
https://hoianimpression.vn/
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 3 ฮอยอนั-ฮอยอนัอมิเพรสช ัน่-น ัง่เรอืกระดง้-วดัหลนิอึง๋-สะพานมงักร-หาดหมเีค 

  (พกัโรงแรม Muong Thanh Luxury Hotel ระดบั5ดาว โรงแรมตดิรมิทะเล) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนกุฮอยอนัอมิเพรสช ัน่ (Hoi An Impression Park) เป็นlสวนสนุกทีใ่หญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนามทีม่พีืน้ทีข่องกจิกรรมถงึ 5 โซน ไดแ้ก ่โซนเครือ่งเลน่หวาดเสยีว กจิกรรมใน

รม่ สวนน ้า สวนสตัว ์และอืน่ๆ เครือ่งเลน่ทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอนัดับตน้ๆ เชน่ Tourbillion Fast & 

Furious, Tree Swing และ Swiss Tower สงู 85 เมตร แตห่ากใครไมช่อบความหวาดเสยีวของเครือ่ง

เลน่สามารถเขา้สมสวนสตัวท์ีถ่กูสรา้งขึน้มาเพือ่เลยีนแบบทีอ่ยูอ่าศัยตามธรรมชาตขิองสตัวช์นดิตา่งๆ  

 

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นก ัม๊ทาน (Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกบักจิกรรม!! น ัง่เรอืกระดง้ 

หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอัน ตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ีเ่ป็นทีพั่กอาศัยของ

เหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ีค่อื อาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอนั

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกนั

เป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Buffet Dasushi (บฟุเฟ่ สไตลญ์ีปุ่่ น เสริม์พรอ้ม ซาชิ

  ม ิหลากหลายอยา่ง)  

 

น าทา่นสกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอ ึง๋ (Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยูแ่หลมเซนิจรา่ 

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และจติใจของผูค้น ภายในวหิารใหญ่

ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆ ตามความเชือ่  

นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว 

กวา้ง 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหา

ปลานอกชายฝ่ังและยังมีหนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันต์ขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้

นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จดุทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก  

 

น าทา่นชมสะพานมงักร (Dragon Bridge) สญัลักษณ์แหง่ใหมเ่มอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่

เมืองดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ตอ้งแวะชมความ

สวยงาม และชมคารฟ์ดรากอ้น (Carp Dragon) ใกลก้บัสะพานมังกรทองเป็นสตัวใ์นต านานทีพ่่นน ้า

จากปากคลา้ยกับเมอร์ไลออ้นของสงิคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของดานัง ซึง่

คาร์ฟดรากอ้นนี้มีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพื่อที่เมื่อเตบิใหญ ่

เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายรา่งเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ 
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ชมสะพานแหง่ความรกั (Love Bridge Da Nang) เป็นทีน่ยิมของหนุ่มสาวคูรั่กทีจ่ะมาซือ้กญุแจ

คลอ้งใสส่ะพาน รมิแมน่ ้าหาน ซึง่มคีวามกวา้งใกลเ้คยีงกับแม่น ้าเจา้พระยา ประดับตกแต่งดว้ยเสารูป

หัวใจ และจากสะพานแหง่นีท้างดา้นหลังสามารถมองเห็นววิของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสูช่ายหาดหมเีค (My Khe Beach) เป็นชายหาดสขีาวทีท่อดยาวเป็นระยะทาง

หลายกโิลเมตร ซึง่ชายหาดแหง่นี้อดตีสมัยสงคราม ทหารเอรกินัทีเ่คยมาใชช้วีติอยูท่ีเ่วยีดนามสว่นใหญ่

ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันชายหาดแห่งงนี้เต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราและสปา ใหทุ้กท่าน

อสิระในการเดนิเลน่ทีบ่รเิวณชายหาด ตดิกบัโรงแรม 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูกุง้มงักร 

พกัที ่  Muong Thanh Luxury Hotel Danang โรงแรมตดิรมิทะเล ระดบั 5ดาว 

  http://luxurydanang.muongthanh.com/en/home.html 

 

 

 

 

http://luxurydanang.muongthanh.com/en/home.html
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หรอื พกัที ่ Grand Tourane Hotel, Danang โรงแรมตดิรมิทะเล ระดบั 5ดาว 

  https://grandtouranehotel.com/ 

 

 

 4 ดานงั-ตลาดฮาน-กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านสูต่ลาดฮาน (Ham Market) ตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปัก

มอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ 

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น  

 

น าทานเดนิทางสูท่า่อากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารขนมปงั (บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้ับอทิธพิลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรอืเรยีก

  อกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

13.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ PG948 (13.35-15.30) 

  ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง บรกิารอาหารแบบ Snack Box (หรอืจนกวา่จะมกีาร

  เปลีย่นแปลง) 

15.30 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

https://grandtouranehotel.com/
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

เสาร-์องัคาร 22-25 ตลุาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 29 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 65 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 19-22 พฤศจกิายน 65 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 03-06 ธันวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 ธันวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทัุง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

**ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ   

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่

กรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตัวในตา่งประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

8.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

9.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั)  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  
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3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆเชน่คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ (1,000บาท) ตลอดการเดนิทาง 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 8,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ สว่นที่

เหลอืช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วันเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปี

ใหม ่เป็น60วนั) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมัดจ า 100% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้)  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วันคนืมัดจ า 50% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิคา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย100%ของราคาทัวร ์

-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่ักคา่ใชจ้า่ย100%  

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาทกิารลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การนัดหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบัตเิหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุัตเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรค

ระบาดและเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัย ของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 
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ทรัพยส์นิส่วนตัว ของมคี่าต่างๆระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วอันมสีาเหตุมาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไม่สามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอื 

เดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรอื 

เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไม่ขายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภัย ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทัวรไ์ม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่

สายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบนิน ้นั ๆ 

เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยันจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้น

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะน ้นัทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพั้กแน่นอน)  
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2. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

3. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู(่Twin/Double)และหอ้งพักแบบ 3ทา่น/3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน้  

4. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

5. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย  

6. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น ้นั  

7. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตัวทา่นเอง  

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่อ้งขอวซีา่ 

ประเทศเวยีดนาม อนุญาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 30 วัน 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
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12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


