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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก                                         
 ตลาดกลางคืนดานัง 

12.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัPน4 สนามบินสุวรรณภูมิ
เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) พบเจ้าหน้าที4ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก 

15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที4ยวบินที4 
VZ962 (15.50-17.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั:วโมง 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ผ่านตัว
เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าสําคญัของเวียดนามกลาง และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานงัมี
ความหลากหลายของสถานที4ท่องเที4ยวมากประวัติศาสตร์ หาดทรายขาวที4ขึ Pนชื4อ วิวที4สวยงาม
ของภูเขาหินอ่อน รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ที4ทําให้นกัท่องเที4ยวทั4วโลกเดินทางมาเยือนนาํ
ท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณ์แห่งใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ RSปี ที4
เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที4ที4นักท่องเที4ยวส่วนใหญ่ที4มาเมืองดานัง ต้องแวะชม

ความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ใน
ตํานานที4พ่นนํ Pาจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขก
เมืองของดานงั ซึ4งคาร์ฟดราก้อนนี Pมีความหมายให้ชาวเวียดนาม หมั4นศึกษาหาความรู้มาประดบั
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ตน เพื4อที4เมื4อเติบใหญ่ เรียนสูงขึ Pนก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน
แห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นที4นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที4จะมาซื Pอกุญแจคล้องใส่
สะพาน ริมแม่นํ Pาหาน ซึ4งมีความกว้างใกล้เคียงกับแม่นํ Pาเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารูป
หวัใจ และจากสะพานแห่งนี Pทางด้านหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีk Magnolia Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
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 2 วัดหลินอึqง-หมู่บ้านกัrมทาน นัk งเรือกระด้ง-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญีkปุ่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึqง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั Pงอยู่แหลม
เซินจร่า สถานที4ศักดิZสิทธิZที4รวบรวมความเชื4อ ความศรัทธาของธาตุทั Pงห้าและจิตใจของผู้คน 
ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที4บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ ตามความเชื4อ 

นอกจากนี Pยงัมีรูปปั Pนเจ้าแม่กวนอิม ซึ4งมีความสงูถึง [\ เมตรสงูที4สดุในเวียดนาม ตั Pงอยู่บนฐาน
ดอกบัว กว้าง R^ เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้ มครอง
ชาวประมงที4ออกไปหาปลานอกชายฝั4งและยงัมีหินอ่อนแกะสลักเป็นรูป ̀ S พระอรหันต์ขนาด
ใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนี Pนอกจากเป็นสถานที4ศกัดิZสิทธิZที4ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพร
แล้ว ยังเป็นอีกหนึ4งสถานที4ท่องเที4ยวที4สวยงาม เป็นอีกหนึ4งจุดที4สามารถมองวิว เมืองดานังได้
สวยงามมากระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที4มีชื4อเสียงโด่งดงัไปทั4วโลกในงาน
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ฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยกนําท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านกัrมทาน(Cam Thanh Village) 
สนุกสนานไปกบักิจกรรม!! นัk งเรือกระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตั Pงอยู่ในสวนมะพร้าว
ริมแม่นํ Pา ในอดีตช่วงสงครามที4นี4เป็นที4พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที4นี4คือ อาชีพ
ประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพื Pนเมือง 
ผู้ชายกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไปมานําที4พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนุกสนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตําหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบื Pองญวน,ขนมจีนหมูปิPง) 

นําท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ4งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับ
การขึ Pนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ซึ4งมนต์เสน่ห์อยู่ที4บ้านโบราณซึ4งอายุเก่าแก่กว่า cddปี มี
หลงัคาทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมที4ไม่ซํ Pาแบบทั Pงในด้านศลิปะและ
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การแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที4วัด
กวางตุ้ง ที4ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวีhยนที4นบัถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขาย
เป็นความสิริมงคล มีเรื4องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที4แห่งนี P ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญีkปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ4งเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองฮอยอัน ซึ4งเชื4อว่าถูกสร้างเพื4อเชื4อมคนในชุมชนหลากหลายเชื Pอชาติเข้าด้วยกัน และ บ้าน
โบราณ อายุยาวนานกว่า cddปี ซึ4งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที4ยงัคงเหลืออยู่ของชาว

จีนเข้าเมื4อศตวรรษที4`\ ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทบัใจ ต่อด้วยการช้อปปิ Pงสินค้าพื Pนเมือง
โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ4งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื Pอปัก 
กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจําชาติเวียดนาม) จากนั Pนนํา
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานงั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักทีk Magnolia Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 

 3 พิพิธภัณฑ์จาม-โบสถ์สีชมพู-นัk งกระเช้าขึ Pนบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรัk งเศส-สวนสนุกบานาฮิลล์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานงัที4ถูกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื4อปีค.ศ.
๑๙๑๕ โดยคนฝรั4งเศสเพื4อเป็นสถานที4เก็บรักษาและแสดงวตัถุสิ4งของเกี4ยวกบัราชอาณาจกัรจาม
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ที4ค้นพบตามพระปรางค์และกําแพงของชาวจามที4พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ4งประติมากรรมเกี4ยวกบั
เทพฯหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นพระศิวะและพระพรหม พระปรางค์หมีเซินที4แกะสลกัอย่างประณีต
สวยงาม สตัว์ศกัดิZสิทธิZ และภาพชีวิตประจําวนัของชาวจามล้วนได้รับการแกะสลกัอย่างประณีต
ที4ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้แม้ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปีจากนั Pนชมโบสถ์คริสต์สีชมพู
(Danang Cathedral)ตั Pงอยู่ใจกลางเมืองดานัง ความพิเศษของที4นี4ก็คือตัวอาคารโบสถ์เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทาสีชมพอู่อนทั Pงหลงั ทําให้เป็นที4สนใจของคนที4ผ่านไปมาโบสถ์คริสต์สี 
ชมพ ูเมืองดานงั โบสถ์แห่งนี Pสร้างขึ Pนสมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรั4งเศส และเป็นโบสถ์แห่งเดียว
ในเมืองดานงั ทําให้ที4นี4เป็นศนูย์รวมหลกัของชาวคริสต์ในเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านนั4งกระเช้าขึ Pนสู่บานาฮิลล์(BanaHills) ตื4นเต้นตื4นตากบักระเช้าไฟฟ้า ที4ยาวที4สดุแบบไม่
หยุดแวะพกัมีความยาวทั Pงสิ Pน 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทุกท่านจะได้สมัผสัปยุเมฆหมอกบางๆ และ
อากาศเย็นๆ บ้างครั Pงเมฆจะลอยตํ4า ลงมาสัมผัสกับกระเช้าที4เรานั4งอยู ่จากนั Pนให้ท่านได้สัมผสั
หมู่บ้านฝรัk งเศส(French Village) ที4การก่อสร้างได้รับแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บ้านของฝรั4งเศส
ในศตวรรษที4 19 บานาฮิลล์แต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตั Pงแต่สมัยที4ยังเป็น
อาณานิคมของฝรั4งเศส ก่อนที4จะถูกทิ Pงร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมี
ชีวิตชีวาอีกครั Pง นําท่านพบกบัวิลล่าสวยงามแบบฝรั4งเศส สวนดอกไม้ วดั ร้านอาหาร คาเฟ่ สวน
สนุกในร่มขนาดใหญ่ที4เรียกได้ว่าเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของเวียดนามมีเครื4องเล่นต่างๆ สวน
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สนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค(Fantasy Park) (รวมค่าเครื:องเล่นในสวนสนกุ ยกเว้นยกเว้น
โซนของการจดัแสดงหุ่นขีIผึIงที:ไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัสวนสนุกที4ซ่อนอยู่
ในประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนุกกบัเครื4องเล่นต่างๆ มีตั Pงแต่แบบเด็กๆ จนถึงตื4นเต้นแบบผู้ใหญ ่
ไม่ว่าจะเป็น รถบั Pม TOWER DROP ม้าหมนุ ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เครื4องเล่น 3D 4D 5D เป็นต้น 

หรือท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ทุกมมุสวยๆ 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล์ (บุฟเฟ่นานาชาติ) 

พักทีk Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 
กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลล์ไม่มีห้องพักสําหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  

***หมายเหตุ สําหรับห้องพักบนบานาฮิลล์ห้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั Pน 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิkม 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดีkยวบนบานาฮิลล์ 1คืน เพิkม 2,000 บาทต่อท่าน 
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 4 สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์-ดานัง-ตลาดฮาน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมสะพานมือสทีอง(Golden bridge) พลาดไม่ได้กบัจดุถ่ายรูปเก๋ๆ ทฮีิตที4สดุในตอนนี P 
ด้านหน้าของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูที4มองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเช้ามี
หมอกบางๆก็ เป็นภาพที4สวยงามดงัจนิตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวน
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สวยสไตล์ฝรั4งเศส ที4มีทั Pงดอกไม้ ต้นไม้ มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื4นสดุบนเขาสงู รวมไป
ถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar ที4มีอโุมงค์ใต้ดนิไว้บ่มไวน์ ให้เก็บภาพอย่างสวยงาม นําท่าน
ลงกระเช้าเดนิทางต่อสู่ตวัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที4รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที4นิยมทั Pงชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาท ิเสื Pอเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื Pนเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 
ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจํา
ชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที4ระลึกมากมายเพื4อฝากคนที4บ้าน นําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
เมืองดานงั เพื4อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บัqนหมีk) ขนมปังเวียดนามที:ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั:งเศส 
หรือเรียกอีกชื:อว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที4ยวบินที4 VZ963 (18.10-
19.50) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั:วโมง 

19.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

JJJJJJJJJ 
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กําหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีkยว 
พฤหสับด-ีอาทิตย ์ c\-Rd ตลุาคม [^ 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ cS-R` ตลุาคม [^ 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร c� ตลุาคม-d` พฤศจิกายน [^ 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ d�-d\ พฤศจิกายน [^ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
พฤหสับด-ีอาทิตย ์ `\-cd พฤศจิกายน [^ 14,999..- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ c^-cS พฤศจิกายน [^ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
ศกุร์-จนัทร์ dc-d^ ธันวาคม [^ 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร์-องัคาร `d-`R ธันวาคม [^ 15,999.- 15,999.- 4,000.- 
อาทิตย-์พธุ ``-`� ธันวาคม [^ 13,999..- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ `[-`� ธันวาคม [^ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร `\-cd ธันวาคม [^ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทิตย ์ cc-c^ ธันวาคม [^ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ Rd ธันวาคม [^-dc มกราคม [[ 19,999.- 19,999- 4,000.- 
พฤหสับด-ีอาทิตย ์ `c-`^ มกราคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ `R-`[ มกราคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
ศกุร์-จนัทร์ dR-d[ กุมภาพนัธ์ [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร์-องัคาร d�-d\ กุมภาพนัธ์ [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
พฤหสับด-ีอาทิตย ์ d�-`c กุมภาพนัธ์ [[ 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

เสาร์-องัคาร ``-`� กุมภาพนัธ์ [[ 15,555.- 15,555.- 4,000.- 
พฤหสับด-ีอาทิตย ์ `[-`� กุมภาพนัธ์ [[ 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทิตย ์ cR-c[ กุมภาพนัธ์ [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ c�-c\ กุมภาพนัธ์ [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร c^-cS กุมภาพนัธ์ [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ dR-d[ มีนาคม [[ 15,999.- 15,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร d�-d\ มีนาคม [[ 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทิตย ์ d�-`c มีนาคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
ศกุร์-จนัทร์ `d-`R มีนาคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร์-องัคาร ``-`� มีนาคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
พฤหสับด-ีอาทิตย ์ `[-`� มีนาคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร์-จนัทร์ `\-cd มีนาคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
เสาร์-องัคาร `S-c` มีนาคม [[ 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีkยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงืkอนไขการให้บริการ 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที4ยว เงื4อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทั Pงหมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื4อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพื4อความถูกต้อง เข้าใจตรงกนัระหว่างท่าน และ
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บริษัทฯ เมื4อท่านจองทวัร์ และชําระเงินมดัจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและ
เงื4อนไขหมายเหตทุี4บริษทัฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
 
**ราคานี Pเป็นราคาทวัร์ตั Pงแต ่แต่ 20 ท่านขึ Pนไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
**สําหรับท่านที4พกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึ Pนอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานี Pรวม 
1.  ค่าตัhวเครื4องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที4ยวตามรายการ 
3.  ค่าห้องพกัในโรงแรมที4ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารที4ระบุตามรายการ  
5.  ค่าเข้าชมสถานที4ทกุแห่งที4ระบุตามรายการ   
6.  ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 

2,500,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจําตวัหรือโรคร้ายแรงที4แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียด
อื4นๆเป็นไปตามเงื4อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

7.     ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื4อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม์) 
8.     นํ Pาดื4มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่านํ Pาหนกักระเป๋า (นํ Pาหนัก �� กิโลกรัม)  

อัตรานี Pไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทําหนงัสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที4ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหกั ณ ที4จ่าย3% และภาษีมลูค่าเพิ4ม 7% ในกรณีที4ต้องการใบกํากบัภาษี  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื4นๆเชน่ค่าโทรศพัท์,ค่าซกัรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื4องดื4มสั4งพิเศษ 

5.  ค่าปรับสมัภาระที4เกนิกว่าที4สายการบินกําหนด  
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ4นและคนขบัรถ (�,���บาท) ตลอดการเดนิทาง 

การจองและการชําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ �,��� บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที4นั4งจะยืนยนัเมื4อได้รับเงินมดัจําแล้วเท่านั Pน ส่วนที4

เหลือชําระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที4เหลือ 40 วันก่อนการ
เดินทาง 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที4เดินทาง ที4มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื4อทําการสํารองที4นั4ง
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดย
อตัโนมตั ิ

3. หากท่านที4ต้องการออกตัhวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที4 ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั Pง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที4 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที4เกิดขึ Pน 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นั4งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจําตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที4ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั4วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื4องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้อง
ดแูลคณะทวัร์ทั Pงหมด 
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เงืkอนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ  

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น60วัน) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจํา 100% (หักค่าใช้จ่ายทีkเกดิขึ Pนจริงค่ามดัจําตัqวเครืkองบิน/ค่ามดัจํา
โรงแรมเป็นต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจํา 50% (หักค่าใช้จ่ายทีkเกดิขึ Pนจริงค่ามัดจําตัqวเครืkองบิน/ค่ามัดจํา
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัค่าใช้จ่าย100%ของราคาทวัร์ 
-ผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื4องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที4หกัค่าใช้จ่าย100%  

หมายเหตุสําคัญเพิkมเติม  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZที4จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที4เกิดจากเหตสุุดวิสัย อาทิการ

ล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัย
ธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที4ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิZในการเปลี4ยนแปลงรายท่องเที4ยวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าช้าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภูเขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที4ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั Pงนี Pทาง
บริษทัจะคํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยั ของทุกท่านเป็นสําคญั  

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที4ยวอนัมีสาเหตมุาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะ
ไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณ ี 

4.  บริษทัฯขอสงวนสิทธิZที4จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที4กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต
ให้  

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั Pงในกรณีที4ท่านจะ
ใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํ Pาเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ4ง หรือ เนื4องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
5.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิZในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที4ตั Pงครรภ์,เด็กอายุตํ4ากว่า 2 ขวบ,ผู้ที4นั4งวิล

แชร์หรือ บุคคลที4ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษทัฯเพื4อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกนัเป็น
รายกรณ ี 

6. ราคาทวัร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการ
บาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เนื4องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษทั จึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยั ของส่วนรวมเป็น
สําคญั 

ตัqวเครืkองบินและทีkนัk งบนเครืkอง 
1.  ตัhวเครื4องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื4อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษทัฯ ได้สํารองที4นั4งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัhวเครื4องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่าจะ

ด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิZการเรียกเก็บค่ามดัจําตัhวเครื4องบินซึ4งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–
10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตัhวเครื4องบินไปแล้ว (กรณีตัhว Refund)ผู้

เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที4ได้จะขึ Pนอยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิZในการเก็บเงินเพิ4มเติมในกรณีที4สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ Pามันเพิ4มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  
5. การจัดที4นั4งบนเครื4องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ4งทางบริษทัไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ที4นั4งตามที4ท่านต้องการได้  
6. กรณีท่านที4จะออกตัhวบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัhวเองกรุณาแจ้งบริษทัเพื4อขอคํายืนยนัว่าทวัร์

นั Pนสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที4เกิดขึ Pน  
7. ที4นั4ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ Pนกบัข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านที4ใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัhวท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9.  นํ Pาหนักกระเป๋าสัมภาระที4โหลดหรือถือขึ Pนเครื4องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ Pาหนักเกินกว่า

กําหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั Pนเอง 
10.  ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้โดยสาร  

โรงแรมทีkพัก 
1. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิZในการปรับเปลี4ยนโรงแรม ในกรณีที4บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะ

ใช้ใน ระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที4ทางบริษัทการันตีว่าได้พกัแน่นอน)  
2. สําหรับท่านที4พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึ Pนอยูก่ับทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  
3. เนื4องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี4ยว 

(Single) และห้องคู่(Twin/Double)และห้องพกัแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะ
ไม่ติดกนัหรืออยูค่นละชั Pน  

4. กรณีที4มีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ Pนมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครั Pงต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิZในการปรับเปลี4ยนหรือย้ายเมืองเพื4อให้เกิด
ความเหมาะสม  

5. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที4เป็นห้อง
เดี4ยวอาจเป็นห้องที4มีขนาดกะทดัรัดและไม่มีอ่างอาบนํ Pาซึ4งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั Pนๆและ

แต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย  
6. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื4องปรับอากาศเนื4องจากอยูใ่นแถบที4มีอุณหภูมิตํ4าเครื4องปรับอากาศ
จะมี 

ในช่วงฤดรู้อนเท่านั้น  
7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั Pงอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา

สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

สําหรับผู้ เดินทางทีkถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้อยู่ได้สงูสดุ 30 วนั 

 


