
 

 

  



 

 

 

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

 พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล ์
07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์

สายการบินแอรเ์อเชีย(FD) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอรเ์อเชียเท่ียวบินท่ี FD636 (10.30-

12.10) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

12.10 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 สวนสนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์ (Fantasy Park) (รวมค่า

เครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านได้

เพลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ในประสาทบนภูเขา 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 2 ชั้น 1 เตียง, เตียงใหญ่ 1 เตียง) เพ่ิม 300 บาทต่อท่าน 

- เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล ์1 คืน เพ่ิม 2,000 บาทต่อท่าน 

 

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

 คารฟ์ดราก้อน-สะพานแห่งความรัก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมสะพานมือสีทอง (Golden bridge) พลาดไม่ได้กับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ท่ีฮิตท่ีสุดในตอนนี้ 

ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมุมสูงท่ีมองเห็นจุดต่างๆ บนภูเขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอก

บางๆก็ เป็นภาพท่ีสวยงามดังจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์

ฝรั่งเศส ที่มีทั้งดอกไม ้ตน้ไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ 

Debay Wine Cellar ท่ีมีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ่้มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม นาํท่านลงกระเชา้เดินทางต่อ

สูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

นาํท่านสักการะองคเ์จ้าแม่กวนอิม 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 ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเท่ียวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดท่ี

สามารถมองวิว เมืองดานงัไดส้วยงามมาก นาํท่านชมสะพานมังกร (Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่ง

ใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานงัไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่ท่ีมาเมืองดานงั ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชมคารฟ์ดราก้อน (Carp Dragon) ใกลก้บัสะพาน

มังกรทองเป็นสตัวใ์นตาํนานท่ีพ่นนํา้จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์้อนรับ

แขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้า



 

 

ประดบัตน เพื่อท่ีเมื่อเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน

แห่งความรัก (Love Bridge Da Nang) เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รกัท่ีจะมาซือ้กุญแจคลอ้งใส่สะพาน 

ริมแม่นํา้หาน ซึ่งมีความกวา้งใกลเ้คียงกับแม่นํา้เจา้พระยา ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจ และจาก

สะพานแห่งนีท้างดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตาํหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 

พักที ่Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 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 สะพานเก่าไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชุมชน



 

 

หลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสาน

สถาปัตยกรรมท่ียังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เมื่อศตวรรษท่ี17 ใหท่้านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ 

ต่อด้วยการช้อปป้ิงสินค้าพื ้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็น

สญัลกัษณ ์เมืองฮอยอนั เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจาํชาติ

เวียดนาม) จากนัน้นาํท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟูด อิ่มอร่อย และกุ้งมังกร) 

พักที ่Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 

 4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง) 
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) 

12.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD637 (12.40-14.20)  ใช้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

14.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

กาํหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 01-04  ธันวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 08-11 ธันวาคม 2565 15,999 15,999 4,000 

จนัทร-์พฤหสับดี 28-31 ธันวาคม 2565 18,999 18,999 4,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้

ชาํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตุการณท์างธรรมชาติ เหตุการณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะคาํนึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ท่ีทาํให้ไฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดสาํรอง



 

 

เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย

ที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ แต่ 20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ  

2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 

4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   

6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไป

ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

8. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  

9. ค่านํา้หนกักระเป๋า (น้ําหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามสาํหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเวียดนาม 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามสาํหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ 

(เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนกั

ระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

4. ค่าภาษีนํา้มนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

5. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  



 

 

6. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

7. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระท่ีมีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ กาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

8. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึ่ง

พอใจในการบรกิาร) 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ท่ี

นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  

2. ส่วนท่ีเหลือชาํระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 45 วนัก่อน

การเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนัน้จะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามที่กาํหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 

3) เมื่อท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ตํ่า 2 หนา้ เพื่อทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขอ

อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

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

สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร

ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้ง

ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 

 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทาํการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษัิท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผูเ้ดินทางขัน้ตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้าํหนดใหม้ีผูเ้ดินทาง  

ขั้นตํ่า 20 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีกาํหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เลื่อนการ

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ

ลว่งหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจอง

ไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน

เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัว

ออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการ

จอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระเงิน

เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจาํนวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจาํเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่าน

จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยท่ีสุด

เท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 

เช่น ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้

จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจาํโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ี่ชาํระแลว้ทัง้หมด 



 

 

5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั 

ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบรษัิทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทั้งหมดทั้งนี ้ขึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและ

กระบวนการของแต่ละคณะเป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัค่าใชจ้่าย

การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสาํหรบัการดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้

ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภูเขาไฟ

ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้ทัง้นีท้าง

บรษัิทจะคาํนึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 

5. ท่านจะต้องเป็นผู้ร ับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให ้

เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้



 

 

หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า

ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการชาํระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง

ทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่งเกิด

จากการตัดสินใจของทางลูกคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่าง

ทางบรษัิทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิล

แชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกนัเป็น

รายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ

บางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจึงคาํนึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี

โทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่านัน้ 

 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง

กลบัท่าน จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  



 

 

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน

และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง

ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย

การบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มันเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว่้าท่านจะไดท่ี้นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพื่อขอคาํยืนยนัว่าทวัรน์ัน้

สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบินเป็นผูก้าํหนด  

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกว่ากาํหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

 

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้สาํรองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 



 

 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี / 

ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการ

ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

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

หรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพักแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่มีค่าใชจ้่าย 

6. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ

เหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท่้านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 

สาํหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 

 

 

** เม่ือทา่นชาํระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 

** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 


