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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮิลล-์หมูบ้่านฝร่ังเศส-สวนสนุก 
 (พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล)์ 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก หลงัจาก Check In และโหลดสมัภาระแลว้ ใหท้่านอิสระใชบ้ริการเลาจข์อง

บางกอกแอรเ์วย ์
10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 

PG947 (10.55-12.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง บริการอาหารแบบ 
Snack Box (หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่นแปลง) 



12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัว
เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมืองดานังมี
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวติัศาสตร ์หาดทรายขาวที่ขึน้ชื่อ วิวที่สวยงามของ

ภเูขาหินอ่อน รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ที่ยาวที่สุดแบบไม่
หยุดแวะพักมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และ
อากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสัมผัสกับกระเชา้ที่เรานั่งอยู่  จากนั้นใหท้่านไดส้ัมผัส
หมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ที่การก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสใน

ศตวรรษที่ 19 บานาฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมัยที่ยังเป็นอาณา



นิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะถูกทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  
น าท่านพบกบัวิลลา่สวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ 
สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรียกไดว้่าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวน
สนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซน
ของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึ ้งที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ใน
ประสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นุกกบัเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่

ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นตน้ หรือ
ท่านเดินเลน่ถ่ายรูปได ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 
พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 
https://www.mercure-danang-banahills-french-village.com/ 

 



กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลลไ์ม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  
***หมายเหตุ ส าหรับห้องพักบนบานาฮิลลห์้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพ่ิม 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล ์1คืน เพ่ิม 2,000 บาทต่อท่าน 

 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้ับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สุดในตอนนี ้
ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูที่มองเห็นจุดต่างๆ บนภเูขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอก
บางๆก็ เป็นภาพที่สวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์
ฝรั่งเศส ที่มีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสดุบนเขาสงู รวมไปถึงมี โรงไวน์ 

Debay Wine Cellar ที่มีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ้่มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม 
น าท่านลงกระเชา้เดินทางต่อสูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,
ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 



น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ซึ่งมนตเ์สน่หอ์ยู่ที่บา้นโบราณซึ่งอายเุก่าแก่กว่า 200ปี มีหลงัคาทรง

กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ  า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั 
ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน
(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มี
เรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชน
ชาวจีน 
ชมสะพานญ่ีปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อ
เชื่อมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เมื่อศตวรรษที่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
แห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออัน
วิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกียบไมแ้กะสลัก 



ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) น าท่านเดินทางเขา้ที่พักโรงแรมส่วนตัวเกาะกลางแม่น า้
 ฮอยอนั 
พักที ่Memories Hoi An Resort โรงแรมบนเกาะกลางแม่น ้าส่วนตัว ระดับ 4ดาว 
https://hoianmemoriesresort.com/en/ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 พาทกุท่านชมโชว์สุดอลงัการ ทีไ่ดร้บัรางวลัสวยระดบัโลก(ในรีสอร์ททีพ่กั) โรงละครกลางแจง้ Hoi 

An Impression Theme Park ที่มีชื่อว่า ความทรงจ าแห่งเมืองฮอยอัน เป็นโชว์ที่แสดงถึง
วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ เรื่องราวของเมืองฮอยอนั โดยมีการจดัแสงสีเสียงแบบอลงัการ และ
ใชน้กัแสดงชายและหญิงมากกว่า 500 ชีวติ ใหท้่านชืน่ชมโชวต์ามอธัยาศยั 
https://hoianimpression.vn/ 



 

 3 ฮอยอัน-ฮอยอันอิมเพรสช่ัน-น่ังเรือกระด้ง-วัดหลินอ๋ึง-สะพานมังกร-หาดหมีเค 
 (พักโรงแรม Muong Thanh Luxury Hotel ระดับ5ดาว โรงแรมติดริมทะเล) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือ
กระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอัน ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่
พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผู้หญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าที่
พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 



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



น าท่านสกัการะองคเ์จ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยู่แหลมเซินจรา่ 
สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหาร
ใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต่์างๆ ตามความเชื่อ นอกจากนีย้ังมีรูปป้ัน
เจา้แม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงที่สุดในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร 
ยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก
ชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วดัแห่งนีน้อกจาก
เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังไดส้วยงามมาก น าท่านชมสะพานมังกร
(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่งใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานงัไดร้บัอิสรภาพ
และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม
คารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็นสตัวใ์นต านานที่พ่นน า้จากปากคลา้ย
กบัเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองของดานงั  ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ี
ความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้าประดบัตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะ
กลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) 

เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซือ้กุญแจคล้องใส่สะพาน  ริมแม่น ้าหาน ซึ่งมีความกว้าง
ใกลเ้คียงกับแม่น า้เจา้พระยา ประดับตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนีท้างดา้นหลงั
สามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 
น าทุกท่านเดินทางสู่ชายหาดหมีเค(My Khe Beach) เป็นชายหาดสีขาวที่ทอดยาวเป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร ซึ่งชายหาดแห่งนีอ้ดีตสมยัสงคราม ทหารเอริกนัที่เคยมาใชช้ีวิตอยู่ที่เวียดนามส่วน
ใหญ่ใชเ้ป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบนัชายหาดแห่งงนีเ้ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราและสปา ให้
ทกุท่านอิสระในการเดินเลน่ที่บรเิวณชายหาด ติดกบัโรงแรม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกร 
พักที ่Muong Thanh Luxury Hotel Danang โรงแรมติดริมทะเล ระดับ 5ดาว 



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

 
หรือ พักที ่Grand Tourane Hotel, Danang โรงแรมติดริมทะเล ระดับ 5ดาว 



https://grandtouranehotel.com/ 

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

น าท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้
ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลกึมากมายเพื่อฝากคนที่บา้น น าทานเดินทางสูท่่าอากาศยานเมืองดานงั 
เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ
เรียกอกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

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

15.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 



 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
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 ธันวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 10-13 ธันวาคม 65 21,999.- 21,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 07-10 มกราคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 12-15 มกราคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 28-31 มกราคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 03-06 กมุภาพนัธ ์66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 10-13 กมุภาพนัธ ์66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 17-20 กมุภาพนัธ ์66 19,999.- 20,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 24-27 กมุภาพนัธ ์66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 04-07 มีนาคม 66 22,999.- 22,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 11-14 มีนาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 17-20 มีนาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
เสาร-์องัคาร 25-28 มีนาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

จนัทร-์พฤหสับดี 10-13 เมษายน 66 21,999.- 21,999.- 9,000.- 
องัคาร-ศกุร ์ 11-14 เมษายน 66 23,999.- 23,999.- 9,000.- 
พธุ-เสาร ์ 12-15 เมษายน 66 25,999.- 25,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 14-17 เมษายน 66 25,999.- 25,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 05-08 พฤษภาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 12-15 พฤษภาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 19-22 พฤษภาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 26-29 พฤษภาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 02-05 มิถนุายน 66 22,999.- 22,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 09-12 มิถนุายน 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 



ศุกร-์จันทร ์ 16-19 มิถนุายน 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 23-26 มิถนุายน 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 30 มิถนุายน -03 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 07-10 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 14-17 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 21-24 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 
ศุกร-์จันทร ์ 28-31 กรกฎาคม 66 22,999.- 22,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อ ประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯแจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 2,500,000

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.     ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม)์ 
8.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  
 
 
 



อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆเช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด  
6. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (1,000บาท) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 7,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดร้บัเงินมัดจ าแลว้เท่านัน้  ส่วนที่

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 

3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใชจ้่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (หักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่ เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิการล่าชา้

ของสายการบิน,การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขา
ไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยุดงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อุบติัเหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 



แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะ
ค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุท่านเป็นส าคญั  

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

4.  บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตัง้ครรภ,์เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ,ผูท้ี่นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็นราย
กรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

8. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั
ท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 
บาทแลว้แต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  



6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอนมิฉะน้นัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10.  ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษิัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บรษิัทไม่ไดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯจะใช้

ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบรษิัทการนัตีว่าไดพ้กัแน่นอน)  
2. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
3. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู่(Twin/Double)และหอ้งพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรือ
อยู่คนละชัน้  

4. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

5. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรดัและไม่มีอ่างอาบน า้ซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย  
6. โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้นั  
7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะต้องน า

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 
 

 
 
 
 


