
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 12061 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 
 

เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 
วันที่เดนิทาง 10-13 เมษายน 2562 

 

 

 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมู)ิ-สนามบินดานงั-เมืองเว้-พระราชวงัเว้-สสุาน
จกัรพรรดิไคดงิห์-ลอ่งเรือชมแมน่ า้หอม-เมืองเว้ 

   THANH LICH HOTEL 
หรือเทียบเทา่ 

2 เมืองเว้- วดัเทียนมู-่ตลาดดองบา–ฮอยอนั- นัง่เรือกระด้ง -สะพาน
ญ่ีปุ่ น-บ้านเลขท่ี 101-เมือง ฮอยอนั – ดานงั 

   ADINA DANANG HOTEL
หรือเทียบเทา่ 

3 ดานงั-นัง่กระเช้าขึน้-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง -สะพาน
มงักร-ตลาดฮาน-ดานงั 

   ADINA DANANG HOTEL
หรือเทียบเทา่ 

4 ดานงั-นมสัการเจ้าแมก่วนอมิวดัหลนิอึง๋-สนามบินดานงั- กรุงเทพฯ
(สนามบินสวุรรณภมู)ิ 

    



 

 

 
 

วันที่ 

10 เม.ย 62 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู)-สนามบนิดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสาน

จักรพรรดิไคดิงห์-ล่องเรือชมแม่น า้หอม-เมืองเว้ 
พุธ 

08.30 น. พร้อมกนัณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิอาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 
เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ 
(ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์ ของสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน า้ดื่มบริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE  

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 20 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่า
รถโค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณี
ที่เกิดเหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาด
เที่ยวบิน (ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธ
การเข้าเมือง ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยงัจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทัวร์ 
หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่นทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

10.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองดานงั  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

 

12.45 น. เดินทางถงึสนามบิน Danang International Airport (สนามบนิเมือง ดานัง) 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 น าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานงั เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึ่ง
เติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญัตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและท่ี
ราบสงูตอนกลาง น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองเว้ (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)
ตัง้อยู่ใจกลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตรเป็นเมืองของ
กษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึง่ได้ปกครองต่อกนัมาเพียง 33 ปีฝร่ังเศสก็บุกเข้า
โจมตีเมืองเว้ มาถงึปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบงัคบัให้พระเจ้าเบาได๋
สละราชสมบัติต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการ
แบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วนและได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโง
ดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวตัิศาสตร์วฒันธรรม 
เสน่ห์ท่ีไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล า้ค่ามีแบบฉบับของตนเองและยงัมี
ความงามตามธรรมชาติบนฝ่ังแมน่ า้หอมด้วย  
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ท่ีสร้างขึน้ในสมัยพระเจ้ายาลองใช้เป็นท่ี
รับรองเชือ้พระวงศ์ระดบัสูงและนักการทูตต่างประเทศสถานท่ีจัดงานฉลอง
ส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแต่งด้วยน า้มนั
คร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนักหลายหลัง อุทยาน วัดศาลเจ้าของ
จักรพรรดิราชวงศ์เหวียนและน าท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็น
สสุานท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดาสสุานของ 13 องค์พระจกัรพรรดิในราชวงศ์เหวียน
แห่งนครเว้ ชมภาพมงักรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปัน้ตุ๊กตาหิน ทหารม้า 
ลักษณะคล้ายสุสานจ๋ินซีฮ่องเต้  น าท่าน ล่องเรือมังกร  ชมแม่น า้หอม
แหล่งก าเนิดมาจากบริเวณต้นน า้ท่ีอุดมไปด้วยดอกไม้ป่าท่ีส่งกลิ่นหอมเป็น
แม่น า้สายสัน้ๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน า้ให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ 
ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไปกับดนตรีพืน้บ้านบนเรือ (ใช้เวลาล่องเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาที) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (1)  
โรงแรม HUE THANH LICH HOTEL หรือเทียบเทา่  
วันที่ 

11 เม.ย 62 

วัดเทยีนมู่-ตลาดดองบา–ฮอยอัน- น่ังเรือกระด้ง -สะพานญ่ีปุ่น-

บ้านเลขที่ 101-เมือง ฮอยอัน – ดานัง 

พฤหสับดี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
 น าท่านสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชัน้ แต่ละชัน้หมายถึง

ชาติภพตา่งๆ ของพระพุทธเจ้ามีรูปปัน้เทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี ้
ภายในเจดีย์มีพระสงักัจจายน์ปิดทองพระพักตร์อิ่มเอิบกับพระพุทธอีกสาม
องค์อยู่ในตู้กระจกและน าท่าน เพลิดเพลินกับการซือ้ของท่ี ตลาดดองบา
ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตัง้อยู่ติดริมแม่น า้หอม มี 2 ชัน้ขายทัง้สินค้าของท่ี
ระลกึตา่งๆ และของใช้ประจ าวนัซึง่จะเห็นชาวเวียดนามมาจบัจ่ายซือ้ของกนั
อย่างคบัคัง่ 

 

 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) Local 
บ่าย ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water 

Coconut Village ท่ี หมู่บ้านกัม๊ทาน ซึง่หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ใน
สวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร 
อาชีพหลักของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ ชายกับผู้หญิงจะ
หยอกล้อกนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน  
จากนัน้เดินทางสู่เมือง ฮอยอนั(โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ัง
แมน่ า้ทโูบน ใกล้ชายฝ่ังทะเลและเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟ
ฮอยอนัเป็นศนูย์กลางส าคญัของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออก
กบัตะวนัตกต่อมาเมื่อฮอยอนัได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่น า้ตืน้
เขินเมืองท่าจงึไปสร้างขึน้ท่ีเมืองดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ
มีสภาพบ้านเรือนท่ีสวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆจน

 
 
 
 



 

 

องค์การยูเนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ ทุนท าโครงการบูรณะเพ่ือ
ปกป้องเขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่ 
น าท่านเดินทางสู ่สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้งมีหลงัคา
มุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่นตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีนชม จั่วฟุกเก๋ียน บ้าน
ประจ าตระกลูที่สร้างขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝูเป็นท่ีพบปะของผู้คน
ท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมีแซ่เดียวกัน น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่  101 
ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึง่หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึง่ 
เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนัสร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วย
ความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูติกด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสินค้า ภายใน
เป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้าและมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนท่ีพกัอาศยั
หลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง 
ซือ้ของท่ีระลกึร้านค้าขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณย่ิงเดินชมเมือง
ก็จะรู้สกึวา่เมืองนีม้ีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะรวมไปถึงได้รับ
อิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีผสมผสานกัน
อย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้าบ้าน
ประจ าตระกลู และร้านค้าตา่งๆ    

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (4)  
โรงแรม ADINA DANANG HOTEL หรือเทียบเทา่  
วันที่ 

12 เม.ย 62 

ดานัง-น่ังกระเช้าขึน้-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง -สะพาน

มังกร-ตลาดฮานดานัง 
ศุกร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (5) Buffet 
 น าท่านนัง่กระเช้าสู่บานาฮิลล์ (โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที )ดื่มด ่าไปกับ

วิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถงึ 5,810 เมตรกระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้า
ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกได้รับการ
บนัทกึจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 
นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ทและได้ช่ืนชม
กบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล์เป็นรี
สอร์ทและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานังซึ่ง การ
ท่องเท่ียวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานังถูก
ค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมยัท่ีฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานิคมจึงได้มีการสร้าง
ถนนขึน้ไปบนภูเขา สร้างท่ีพัก สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือใช้เป็นท่ี
พักผ่อน เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีอุณหภูมิเฉลี่ยทัง้ปี 
ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานีร้วมค่าเคร่ือง

เล่นแล้ว (***ไม่รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาท พิพิธภัณฑ์ขีผ้ึง้)
ซึง่สวนสนกุนีม้ีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของหนงั 
4D ระทึกขวญักับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะ
เลือกช้อปปิง้ของท่ีระลึกของสวนสนุก และท่าน สามารถอิสระ ชมความ
สวยงาม ของ สะพานทองท่ีเปิดใหม่ ซึง้เป็นเอกลกัณ์และเสนห์ ท่านสามาร
มองเห็นทิวทศัน์ อนังดงามของเมืองดานงั ซึง่เป็นฉากท่ีคณุจะรู้สกึถึงคาวมย่ืง
ใหญ่ของพืน้ท่ีอนัไร้ขอบเขต ,ได้เวลาน าท่านนัง่กระเช้ากลบัสูด่านงั จากนัน้น า
ท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde)อีกหนึ่งท่ีเท่ียวแห่งใหม่สะพานท่ีมีท่ี
มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ
1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮัน เปิดให้บริการ  เมื่อ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของ
เมืองดานงัซึง่สะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงัซึง่มี
รูปปัน้ท่ีมีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน า้ คล้ายๆสิงคโปร์ (วันเสาร์-

 



 

 

อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที)น าท่านเดินทาง
สู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮานไม่ไกลจากสะพาน
ข้ามแม่น า้ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงามมี
ทัง้ของสดและของท่ีระลกึให้เลือกซือ้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (7)  
โรงแรม ADINA DANANG HOTEL หรือเทียบเทา่  
วันที่ 

13 เม.ย 62 

ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลนิอึ๋ง-ชมวิวภเูขาลิง-สนามบินดานัง- 

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู) 
เสาร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (8) Buffet 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดหลินอึ๋ง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึง๋แกะสลกั

ด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงท่ีสุดในเวียดนามซึง่มีท าเลท่ีตัง้ดี หนัหน้า
ออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขาตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมง
นิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษาหลินอึ๋งมีความหมายว่าสม
ปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุตในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 
องค์เป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่างของ
มนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลกึซึง้ 

 
 

 ได้เวลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่ Danang International Airport 
(สนามบินเมือง ดานงั)เพ่ือเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ 

 

13.35 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เท่ียวบินท่ี 
PG948 

 

15.25 น. คณะเดินทางถงึท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อม
ด้วยความประทบัใจ 

 

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียวซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการจดัโปรแกรม 
ของแตล่ะวนัเดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนั ก่อนการเดินทางเท่านัน้) 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

10-13 เมษายน 2562 (พีเรียดวันหยุดสงกรานต์) 

  ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่(ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   
 เดก็อาย ุ4-11 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  
 เดก็อาย ุ4-6 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียง ท่านละ 
 พกัห้องเด่ียว (Single room) จา่ยเพ่ิมท่านละ 
 ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ ใหญ่หกัท่านละ 

19,777.- 
19,777.- 
18,777.- 
6,500.- 

10,700.- 



 

 

 
คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง  

 คา่รถโค้ชมาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบ ุ
 คา่เข้าสถานท่ีตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นห้องแบบ Twin / Double ใน

กรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งใน
ยโุรปสว่นใหญ่จะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพกั หากวนัดงักลา่วมีการจดัประชมุ
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ ในกรณีที
ท่านมีข้อจ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดลว่งหน้าเพ่ือความเหมาะสม 

 คา่ประกนัการเดินทาง 
- ส าหรับท่านท่ีมีโรคประจ าตวั ทางบริษัทแนะน าให้ซือ้ประกนัสขุภาพเพ่ิมเติม 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่าน
เองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม  

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกั

คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถโค้ชและไกด์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,000 บาท / ตอ่ท่าน / ตอ่ทริป 
 คา่ธรรมเนียมและคา่บริการย่ืนวีซา่ของชาวตา่งขาติ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เน่ืองจากสถานที่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยต่อบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เดก็ท่ีมีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายท่ีุมีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางท่ีบ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัมดัจ า 10,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 70% ของคา่ทวัร์ 



 

 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหนึ่ง แต่ท่าน

สามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมคือ
ค่าเปลี่ยนช่ือตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเง่ือนไขของตั๋วท่ี NON-
CHANGE NAME & NON-REFUND 

 

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณา
อนมุตัิวีซา่ ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกันทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ี
ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านย่ืนขอวีซ่า
แบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การย่ืนขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการท่องเท่ียว รวมทัง้ไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, 
การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มาก
ท่ีสดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเน่ืองจากการ
กระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ท่ีท่านช าระมาแล้ว 

ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีตั๋วเคร่ืองบินสามารถท า 
REFUND ได้หรือไมก่่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 

เตียง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกั
มีความแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องติดกนัตามท่ีต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ 
DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
  หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การ

เปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯจะ
คืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานท่ีดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าท่ีในช่วงวนัเดินทางของ
ท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า

เพ่ิมเติม ท่านจะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม  
 ส าหรับน า้หนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผู้ โดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการ
บินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี



 

 

 

ความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 
46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ
เดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผู้ โดยสาร  


